
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

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

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

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

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 
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Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

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

DISPONIBILIZADO na Terça-Feira, 28 de Abril de 2020 - Edição nº 10722

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

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

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Cuiabá 3
Varas Cíveis 3
		1ª Vara Cível 3
		2ª Vara Cível 6
		3ª Vara Cível 13
		4ª Vara Cível 22
		5ª Vara Cível 56
		6ª Vara Cível 91
		7ª Vara Cível 186
		8ª Vara Cível 295
		9ª Vara Cível 346
		10ª Vara Cível 382
		11ª Vara Civel 450
		1ª Vara Especializada em Direito Bancário 550
		2ª Vara Especializada em Direito Bancário 564
		3ª Vara Especializada em Direito Bancário 570
		4ª Vara Especializada em Direito Bancário 631
		Vara Especializada em Ação Civil Pública e
Ação Popular 648



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-285 FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES 

EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

Processo Número: 1009136-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDAU ACOS LONGOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO DOTTO OAB - MT147434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA APPIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE TOLEDO MOREIRA OAB - GO28380 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1013577-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN AURELIANO JORGE DE CRISTO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004422-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Agência de Viagens Universal Ltda - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052344-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - ME (IMPUGNADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1012431-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004841-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIO PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 

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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003673-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPUGNADO)

NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME (IMPUGNADO)

LEONISIA N N BARROSO - ME (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Procedo à intimação das partes para se 

manifestarem nos presentes autos sobre as decisões proferidas nos 

Agravos de Instrumento retro, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 24 de 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1047520-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1047520-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1047520-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1047520-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA GOMES DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (REQUERIDO)

A. L. DE MIRANDA - ME (REQUERIDO)

MARIA APARECIDA DE SOUSA CRUZ EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEI RONQUE OAB - MT15937-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

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

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1044361-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (IMPUGNADO)

MJB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E GESTAO DE 

PESSOAL LTDA - EPP (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial e o Membro 

do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 

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

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028127-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BONIFACIO DE OLIVEIRA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial e o Órgão 

do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 
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27 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028118-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DA SILVA NETO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes, o administrador judicial e 

o Órgão do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028118-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DA SILVA NETO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes, o administrador judicial e 

o Órgão do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028118-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DA SILVA NETO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL SEIXAS FILHO OAB - MT7633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes, o administrador judicial e 

o Órgão do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª 

Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028683-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES CLEYTON BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS OAB - MT11652-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES OAB - MT12708-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o habilitante para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, consoante 

determinação judicial. Cuiabá, 27 de abril de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002271-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes autoras e o Órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 27 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1002271-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))
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TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo as partes autoras e o Órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 27 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031880-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES ARAUJO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - MT13724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial e o Órgão 

do Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 

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

Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022371-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOROEL RIBEIRO SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDILSON ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT20387/O (ADVOGADO(A))

JOCELI KUHN OAB - MT3913-O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Noroel Ribeiro Souza ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de Lumen Consultoria, 

Construções e Comércio Ltda, com sua consequente inclusão do valor de 

R$ 29.414,73, no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. 

A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela retificação do 

crédito do habilitante (id 22973749 e 2941473). Parecer do Ministério 

Público pelo deferimento do pedido inicial (id 30072640). É o relatório. 

Decido. O presente pedido de habilitação de crédito veio instruído com os 

documentos oriundos da Justiça do Trabalho, que reconheceu a 

existência de crédito no valor atualizado de R$ 29.414,73, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000910-61.2017.5.23.0003. 

Considerando que o pedido atendeu aos requisitos legais, inclusive quanto 

a atualização do crédito conforme dispõe o artigo 9º, inciso II, da Lei 

11.101/2005, bem como a recuperanda e o Administrador Judicial não se 

opõem ao pedido, o crédito do autor deve ser incluído, a fim de constar a 

importância de R$ 29.414,73. Ante o exposto, julgo procedente o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o 

administrador judicial proceda à inclusão do crédito de Noroel Ribeiro 

Souza, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 29.414,73, 

classificado como trabalhista. Ciência ao Ministério Público. Deixo de 

arbitrar honorários advocatícios por não existir litigiosidade. Após, 

cumprida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061148-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN OTAVIO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ASSIS MEZZALIRA OAB - MT25287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1061148-25.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ALAN OTAVIO DE FREITAS 

REQUERIDO: TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA Vistos etc. ALAN 

OTÁVIO DE FREITAS ajuizou a presente ação possessória com pedido de 

liminar, em desfavor de TAMIRES WESTPHAL VIANA SOUZA, visando à 

proteção possessória do lote 06, localizado à quadra 07, no bairro Dr. 

Fábio II, em Cuiabá/MT. Em sua narrativa fática, o requerente aduz que a 

área em testilha foi adquirida em 23/09/2019, através de contrato realizado 

com Paulo Cezar da Silva Melgarejo, sendo que este último havia 

comprado o imóvel do Sr. Altamir Benedito Viana, pai da requerida, em 

02/04/2018. Relata que após a aquisição do lote, decidiu construir no local, 

razão pela qual providenciou o abastecimento de água e efetuou a compra 

de tijolos e treliça. No entanto, com o falecimento de Altamir Benedito 

Viana, a requerida passou a reivindicar o imóvel. Em sede de liminar, 

pugna o autor para que seja deferida a proteção possessória do imóvel 

em seu favor. Com a inicial vieram alguns documentos. De início, a ação foi 

distribuída perante a 11ª Vara Cível desta Comarca, que posteriormente 

declinou a competência para esta Especializada, com fundamento na 

Resolução n. 006/2014/TP (id. n. 27639250). Em seguida, este Juízo 

determinou a emenda à inicial, com fito de que a parte autora esclarecesse 

se a pretensão recaia em interdito proibitório, manutenção ou reintegração 

de posse, bem como se postula pelo deferimento de liminar previsto no rito 

das ações possessórias ou se funda em tutela de urgência. Além disso, 

ordenou que fosse comprovado o exercício claro e indubitável da posse 

(id. n. 29060202). No id. n. 31060800, o requerente informou que cumpriu 

extemporaneamente a emenda à inicial, razão pela qual pugnou pelo 

acolhimento da emenda, em homenagem ao princípio da economia 

processual. É o relatório. Fundamento e Decido. Inicialmente, ACOLHO a 

competência declinada no id. n. 27639250 e ACOLHO PARCIALMENTE a 

emenda à inicial proposta no id. n. 31060800, em homenagem ao princípio 

da economia processual. Muito embora este Juízo tenha determinado que 

o autor esclarecesse se o seu pedido de liminar estaria fundamentado em 

tutela de urgência (art. 300 e ss do CPC) ou no rito especial previsto nas 

possessórias (art. 562 do CPC), não o fez. No entanto, tendo em vista que 

qualquer das fundamentações visaria um mesmo resultado, passo a 

análise do pleito liminar. Pois bem, cabe à parte autora a comprovação dos 

requisitos legais para a análise da pretensão possessória pretendida, nos 
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termos do artigo 561 do Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao 

autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo 

réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, 

embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação 

de reintegração. Vale ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações 

possessórias é a posse contemporânea ao alegado esbulho, ou seja, a 

posse exercida de forma posse mansa/pacífica antes do ato ilícito. Neste 

sentido preleciona o prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação 

de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz 

cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem 

que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com 

relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, 

por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. 

Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui 

não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o 

domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, 

os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 

do CC, é expresso ao dispor: § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu 

minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o 

imóvel, em cognição sumária não exauriente, o que não autoriza a 

concessão do pedido liminar, pelos motivos que passo a expor. Embora 

tenha sido oportunizada emenda à inicial para que o autor comprovasse o 

exercício claro e indubitável de sua posse, este se limitou a trazer imagens 

de tijolos que supostamente teria comprado para construção na área em 

testilha. No entanto, ao analisar a nota fiscal que comprova a aquisição 

dos materiais, verifica-se que a compra se deu por José Ferreira de 

Freitas. Ao que me parece, o autor pretende a proteção possessória 

fundada em domínio, sem demonstrar, ao menos por ora, o exercício da 

posse fática. Isto posto, não comprovado o fumus boni iuris, nem o 

periculum in mora, tampouco o exercício da posse pela parte autora, o 

indeferimento da liminar é medida que se impõe. Destarte, uma vez que as 

provas carreadas nos autos não são suficientes para comprovar, em 

cognição sumária não exauriente, os requisitos do art. 1.196 do Código 

Civil e art. 561 do CPC, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de reintegração 

pretendido por ALAN OTÁVIO DE FREITAS em desfavor de TAMIRES 

WESTPHAL VIANA SOUZA CITE-SE a ré para, querendo apresentar 

contestação, no prazo de 15 dias (art. 335 do CPC). DECORRIDO o prazo, 

CERTIFIQUE-SE E INTIME-SE a parte autora para se manifestar, inclusive 

se tem interesse na realização de audiência de conciliação nos termos do 

art. 334 do CPC. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao autor, 

nos termos do art. 98 e ss do CPC. Intime-se. Se necessário, cumpra-se 

por Oficial de Justiça Plantonista. Às providências. Cuiabá, data registrada 

no sistema. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito [1] DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, 

Nelson. Curso de Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição, revista, 

ampliada e atualizada. Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1035822-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CORREA GOMES (AUTOR(A))

MARCOS TADEU CORREA GOMES (AUTOR(A))

BENEDITA CLEIA CORREIA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA CHAVES (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1035822-63.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCOS TADEU CORREA 
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no id. n. 23466692, sob pena de extinção por abandono, nos termos do 

art. 485, III, do CPC. Decorrido o termo, certifique-se e volva-me concluso. 

Intime-se. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito
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Processo Número: 1005559-14.2020.8.11.0041
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SINVALDO SANTOS BRITO (AUTOR(A))
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1005559-14.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) AUTOR: 

SINVALDO SANTOS BRITO Endereço: Rua Portal da Amazônia, 125, 

Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 REUS: NILDA DA 

SILVA TESOUREIRA Endereço: Zona Rural, Acampamento Raimundo 

Vieira Renascer, Zona Rural estrada Lampião, NOVA GUARITA - MT - 

CEP: 78508-000 Nome: ADONI MEDEIROS "NICO" Endereço: Aancpamento 

Raimindo Vieira/renascer, acampamento estrada lampião, zona rural, 

NOVA GUARITA - MT - CEP: 78508-000 Nome: Valdinineu Rissardi 

"Vereador Vá" Endereço: Camara Muncipal, acampamento renascer, Zona 

Rural, NOVA GUARITA - MT - CEP: 78508-000 Nome: NEVAIR JOSE 

RODRIGUES DE ALMEIDA Endereço: Comunidade Frei Galvão PA 

Renascer, vereador, zona rutal, NOVA GUARITA - MT - CEP: 78508-000 

Nome: OUTROS CADASTRADOS Endereço: ESTRADA DE N GUARITA A 

PEIXOTO DE AZEVEDO, ACAMPAMENTO RAIMUNDO VIEIRA GLEBA 

GAMA RENASCER, ZONA RURAL, NOVA GUARITA - MT - CEP: 78508-000 

Nome: CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ Endereço: zona rural, acampamento 

raimundo vieiira renascer, Comunidade Frei Galvão, NOVA GUARITA - MT 

- CEP: 78508-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO e intimação dos réus 

não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias, para tomarem conhecimento da ação, cujo 

resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos 

presentes autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado e 

ficando nomeado a DEFENSORIA PUBLICA PARA A DEFESA DOS REUS. 

RESUMO DA INICIAL: INTERDITO PROIBITÓRIO Processo Número: 
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1005559-14.2020.8.11.0041 Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito 

da Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá – MT - SINVALDO 

SANTOS BRITO, qualificação civil, por seus advogados com procuração 

em anexo, com base no artigo 1.210 do Código Civil e Artigo 567, do 

Código de Processo Civil. vem perante o douto juízo propor: AÇÃO DE 

INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR em face de: ADONI 

MEDEIROS (vulgo Nico), de qualificação civil ignorada, líder e coordenador 

do acampamento de “renascer” ou outra denominação, que pode ser 

localizado no “acampamento” montado às margens da estrada que liga 

Nova Guarita à Peixoto de Azevedo, próximo das localidade “Frei Galvão” 

e “Lampião” e em frente à área objeto de proteção possessória via esta 

Ação. NILDA DA SILVA, de qualificação civil ignorada, tesoureira e 

coordenadora do acampamento de “renascer” ou outra denominação, que 

pode ser localizado no “acampamento” montado às margens da estrada 

que liga Nova Guarita à Peixoto de Azevedo, próximo das localidade “Frei 

Galvão” e “Lampião” e em frente à área objeto de proteção possessória 

via esta Ação; VALDINEI RISSARDI(vulgo VÁ), de qualificação civil 

ignorada, vereador à câmara Municipal de Nova Guarita, portador do CPF 

985.504.301-72, e 66 98421-3338, o qual pode ser localizado no 

assentamento “serra negra”, NEVAIR JOSÉ RODRIGUES DE 

ALMEIDA(vulgo BUGÃO), brasileiro, de estado civil ignorado, vereador à 

Câmara Municipal de Nova Guarita, portador da Carteira de Identidade nº 

13258028 SSP/MT, celulares 66 98431-5836 e 66 99901-1448, inscrito no 

CPF sob o nº 818.106.281-72, residente e domiciliado no Assentamento 

Raimundo Vieira, Comunidade Frei Galvão, Município de Nova Guarita-MT; 

CLAUDINÉIA BATISTA MUNIZ, brasileira, estado civil ignorados servidora 

pública Municipal de Nova Guarita-MT(agente comunitária de saúde), 

portadora do RG 16364473/MT e CPF 033425331-45, residente no 

assentamento Raimundo Vieira/Comunidade Frei Galvão, tel. 66 3574 1358 

e 66 984076596, em Nova Guarita; e OUTROS de nome e qualificações 

desconhecidos e todos os demais que intentarem na invasão/esbulho, a 

serem identificados pelo meirinho no acampamento, pelos motivos de fato 

de direito que passam a expor: DOS FATOS – O EXERCÍCIO E DA 

LOCALIZAÇÃO DA POSSE A SER PROTEGIDA PELAS VIAS JUDICIAIS O 

Autor é possuidor de comprovada boa-fé e animus domini de duas áreas 

de terras no município de Nova Guarita, MT, Comarca de Terra Nova do 

Norte-MT, sendo uma no de 1.701,37 has, denominada Fazenda 

Conquista, e outra, no tamanho de 1.096,68 has, denominada Fazenda 

Conquista, ambas localizadas à margem da estrada que liga a cidade de 

Nova Guarita à de Peixoto de Azevedo. O exercício da posse pelo Autor é 

antiga, bem como o são as ameaças por parte de vários grupos de 

“grileiros” travestidos de “movimentos social” também e destaca que as 

posses das áreas foram adquiridas pelo Autor e sua família, há 

aproximadamente trinta anos, como comprovam os documentos da cadeia 

possessória, Fazenda Conquista e Fazenda Conquista I, mantendo posse 

sobre as mesmas com animus domini, e, sendo ainda cadastrado no 

INCRA sob n° fase de regularização fundiária perante tal órgão. Nas áreas 

ameaçadas de novas invasões pelos demandados, é empreendida 

atividades agrícola e de pecuária de excelência, sendo extensiva, 

semi-intensiva e confinamento, com edificação de benfeitorias destinadas 

exclusivamente à consecução das atividades agropastoris, plantio de 

culturas de pastagens especialmente adequadas à criação de gado 

selecionado anelorado, consoante comprova o recente trabalho de 

“diagnóstico produtivo e infraestrutura”, em anexo. As atividades da 

fazendo são totalmente declaradas perante órgãos estaduais ambientais e 

sanitários, como por exemplo o Mapa de vacinação do gado realizada 

anualmente e apresentada ao escritório local do INDEA e sindicato rural, 

assim bem como à própria União Federal, por sua agência fazendária, em 

Declaração de Imposto de Renda, cuja juntada julgamos desnecessária 

neste procedimento, sujeitando-se sempre à inspeção judicial imediata na 

área. O Autor e seus antecessores, nestes anos todos, nunca se mante 

inerte para o fim de regularizar e titular a propriedade perante os órgãos 

respectivos. Apresenta em anexo, para fins de comprovação de posse 

anterior ao ano de 2000, a Declaração do próprio INCRA, para o fim de 

reconhecimento de sua posse, como faz prova Declaração firmada no ano 

de 2.000, pelo então responsável pelo INCRA na região. No ano de 2.003, 

tendo a posse de suas terras ameaçada pela presença de invasores da 

área contígua, que limita com as duas áreas, já referidas, ajuizou Interdito 

Proibitório, logrando liminar concessiva, do Juízo de Direito da Comarca 

Colider, MT, processo nº 2.375/2003, e que posteriormente foi redistriuído 

para esta vara de direito agrária, sob o número Processo nº 

25914-82.2008.811.0041 – Código 355576, o qual teve a seguinte 

sentença de mérito (parte dispositiva da sentença em anexo). No decorrer 

da instrução processual daqueles autos de ação possessória os 

invasores por várias vezes promoveram esbulhos e desrespeitos à 

podero judiciário, mormente em período pré-eleitorais como o que vivemos, 

pois os “líderes” políticos e do acampamento com o apoio e encentivo da 

Comissão Pastoral da Terra de MT(CPT), ciclicamente, através da senhora 

Eleonora Brunetto, que se diz religiosa, incentiva e patrocima as invasões 

na região criando falsa demanda de reforma agrária e criando notícias 

falsas de grave conflito social na região, obviamente culpando os 

produtores rurais como responsáveis pela inexistente violência por estes 

praticada. A busca da tutela juriscidionsal é a pacificação da situação 

pelas vias regulares e legais, o que não significa que o Autor deixará de 

exercitar o uso regular da força e meios moderados de necessário 

desforço possessório, razão pela qual se invoca a tutela jurisdicional de 

urgência. Destacase ao d. Juízo que a prefeitura mnucipal de Nova Guarita 

divulgou uma nota pública alertando a população da vinda de pessoas de 

outras regioes, de forma desordenada, o que pode acarretar problemas 

sociais, vide a nota abaiso e em anexo: Informa ao d. Juízo que a 

prefeitura de Nova Guarita determinou que servdores públicos da 

assistência social fossem ao acampamento para averiguar as condições 

sociais e salubridade e as mesmas passaram momentos de panido e teror, 

pois foram ameaçadas, constrangidas e agredidas moralmente, sendo 

expulsas de forma violenta e vexatória do acampamento pelos requeridos, 

ficando impedidas de realizar o trabalho. Tal situação foi objeto de registro 

de ocorrência policial perante o destacamento da Polícia Militar da referida 

cidade, ebaixo e em anexo. A posse exercidada pelo autor e de outros 

fazendeiros na região por diversas vezes, e especial em períodos 

pré-eleitorais, é ameaçada de turbação e há nesses períodos uma criação 

de “demandas” com a arregumentação de pessoas de outras regiões e a 

relização de cadastros pelo requeridos acima elencados que agem de 

forma organizada como grileiros profissionais, e com a distribuição de 

tarefas do grupo, sendo de busca de apoio político de externo, via os 

agentes políticos do grupo de invasores, estes ligados à de os vereadores 

Vá e Bugão(estes já possuidores de mais de um lote que fazem a 

divulgação da abertura de “inscrições para receber terras a serem 

invadidas”(site do TSE/divulga cand). Informa-se que os requeridos Nico e 

Nilda agem diretamente no acampamento para receber as pessoas 

arregimentadas nos lotes e soube-se pelos vídeos em anexo que tais 

requeridos realizam a “inscrição/cadastro” mediante o pagamento de R$ 

300,00(trezentos reais) pagos pelos interessados, os quaissão obrigados 

a manter alguém da família ou preposto sob a lona, para “segurar a vaga” 

até o “momento certo”. DA IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO/ESBULHO DA 

POSSE DO AUTOR O Autor ultimamente convive com constante ameaça 

de invasão em suas propriedades fazenda conquista em suas duas 

porções (Fazenda conquista1 e fazenda conquista 2), localizadas na 

chamada “Gleba Gama”, em Nova Guarita, Comarca de Terra Nova do 

Norte, ambas objeto da proteção possessória deferida em definitivo 

naqueles autos dessa Vara Especializada de direito agrária, sob o número 

Processo nº 25914-82.2008.811.0041 – Código 355576, em face dos 

antecessores dos réus com idêntica forma de agir. Ocorre que há vários 

anos os réus e vereadores acima nominados e a CPT sempre se 

esforçaram para manter mesmo vazio o acampamento ora “inflado”, 

localizado em parte de lotes já destinados pelo INCRA do projeto de 

assentamento Raimundo Vieira (lote já repassado/“vendido” para terceiros 

com a obrigação de manter o comodato do acampamento), pelas razões 

acima expostas, nas proximidades e do outro lado da estrada das áreas 

objeto de proteção possessória nestes autos. Recentemente a 

movimentação de pessoas aumentou com a ocupação dos barrados 

vazios e criação de novos barracos com as pessoas arregimentadas na 

forma acima explicitada e há, portanto há indícios fortes e “recados” 

recebidos de que estes preparam nova turbação da posse com invasão e 

destruição de patrimônio do ora exequente. Exatamente no dia 18.01.2020 

os Requeridos, de forma provocativa e ameaçadora, chegaram a fazer 

incursões da fazenda conquista (“retiro”), vide boletim de ocorrência em 

anexo e anexo fotográfico, lavrado perante a polícia judiciária civil, cujo 

imóvel está localizado ao dado do acampamento, sendo que foram 

colocadas balizas na cerca, a cada distância regular, como se fosse a 

marcação dos lotes prometidos e “vendidos” com a inscrição dos 

cadastrados pelos líderes demandados e acima mencionados. Temse 

notícia através de relatos que circulam na região que a invasão está 

sendo programada pelos executados para ocorrer a qualquer momento e 

na véspera do carnaval, e em especial nos finais de semana período em 
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que, possivelmente acreditam os réus, que as autoridades policiais e 

judiciárias não estarão nas Comarcas, razão pela qual o presente pedido 

se faz em caráter de urgência ante ao anunciado e iminente 

turbação/esbulho da posse. Destaca-se que os trabalhadores rurais 

empregados do Autor estão trabalhando com receio, pois vários residem 

na propriedade com suas famílias e apesar de não se ter prova da relação 

com os demandados, até o abatimento de animais da fazenda conquista 

tem ocorrido e se tem avistado carcaças de reses mortas e carneadas, 

quem com abate no local com o abandono de couro patas e buchada de 

gado vacum nos pastos e estradas próximas, fatos estes que não 

ocorriam antes da ação dos requeridos. Assim, douto magistrado, diante 

dessa invasão iminente em suas fazendas, o Autor visando resguardar 

sua posse e patrimônio, vem perante o poder judiciário para invocar a 

proteção possessória, diante do recrudescimento no tamanha do 

acampamento e intensa movimentação de pessoas nestes últimos dias 

através de intensa mobilização/arregimentação de ditos “sem terras” de 

outros municípios e regiões para o acampamento, cuja mobilização de 

pessoas é feita pelos reus. Os Reus, ao arrepio da política estatal de 

reforma agrária, vêm “cadastrando” os invasores de forma escancarada e 

provocativa e assim vem dizer à vossa excelência que os réus estão 

prestes a invadir a fazenda e em especial na área sua porção denominada 

“CONQUISTA II” onde fica o “retiro” confronta com o acampamento 

divididos apenas pela estrada do “lampião”. No local objeto da proteção 

possessória estão apascentadas aproximadamente 3000 rezes entre 

vacas paridas e suas respectivas crias, garrotes e bois os quais poderão 

sofrer prejuízo em seu manejo e risco iminente de perecimento e morte, 

haja vista o grande tumulto e estresse que causa aos funcionários e aos 

semoventes, fazendo com que haja perda de peso e eventual morte de 

bezerros. A posse e o patrimônio do autor estão em risco ante a ação 

ilegal e desrespeitosa dos Reus que desdenham das instituições públicas 

e das leis da República Federativa do Brasil. Ante a possibilidade legal de 

conversão das ações possessórias por fungíveis, imperativo que o mm. 

Juízo expedição, incontinenti, de mandado de interdito ou se for o caso de 

manutenção ou reintegração de posse em razão da fungibilidade das 

possessórias. Enfim, é notória que a intenção ou pretensão dos 

executados é praticar injusta invasão (esbulho) contra posse pacífica e 

duradoura e produtiva mantida pelo Autor sobre a área a si pertencente e 

anteriormente reconhecida sua posse perante esse d. juízo dos autos nº 

25914-82.2008.811.0041 – Código 355576. DOS FUNDAMENTOS 

JURÍDICOS - Tendo em vista que a ameaça de esbulho ocorre há menos 

de ano e dia, a presente ação deve tramitar segundo o rito especial 

previsto no Código de Processo Civil. O direito à segurança de posse 

decorre do prescrito no artigo 1.210 do Código Civil de 2002, no que 

segue. Importante afirmar que a presente tutela tem nítido caráter inibitório, 

já que tem por fim evitar o esbulho do imóvel da Requerente, por meio do 

reconhecimento da justa posse e propriedade da Requerente e 

inexistência de motivos que ensejem o esbulho por meio de medida 

coercitiva, qual seja a aplicação de multa em caso de esbulho. Identificada 

a ameaça real de esbulho, demostrada a tutela de evidência, deve ser 

concedida a antecipação da tutela, sem ouvir a parte contrária e ao final a 

procedência da presente ação a fim de evitar a perda da posse do autor. 

A doutrina tem esclarecido e forte posicionamento, como segue: A 

pretensão do Autor encontra amparo jurídico - substancialmente no fato 

de ser legítimo possuidor do imóvel acima indicado, e, tendo sido outras 

vezes turbada/esbulhada em sua posse pelo mesmo grupo que agora 

ameaça a iminente invasão e faz peques incursões para colocar balizas 

de “corte de lotes”- de forma injusta, além de contrariamente à legislação 

vigente, a demonstrar o perigo da demora. Os fatos acima narrados, os 

documentos e as fotos apresentados, dão conta de que o Autor detém a 

posse legítima do imóvel objeto da lide, na forma prevista no art. 1.196 do 

CC/2002: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o 

exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.” 

Pelos fatos, nota-se que estão presentes os elementos da posse, ou seja: 

o corpos e o animus, necessários à caracterização da posse. Nota-se 

ainda, que a posse do Autora é antiga e reconhecida por esse douto juízo 

e, via de regra justa e de boa-fé nos moldes do estabelecido no art. 1.200 

e art. 1.201, § único do CC/2002. Já a turbação/esbulho em vias de ser 

perpetrado pelo Reus à posse do Autor é absolutamente injusta e de 

má-fé, pois haverá atos que impedirão a livre posse do Autor, portanto, a 

contrário senso da regra expressa do art. 1.200 do CC/2002, 

caracterizado violência, abusividade e clandestinidade e precariedade nos 

atos praticados pelos Reus. A posse do Autor, a turbação praticada pelos 

Reus em 18.01.201, sendo esta a data da turbação e a iminência de 

esbulho atual à posse da Autora, estão perfeitamente consubstanciados 

nos autos – tudo na forma exigida pelo art. 561, I a IV do CPC/2015. 

Concessa vênia, entende o Autor que estão presentes e caracterizados 

os elementos exigidos pelo art. 1.210 do CC/2002 c/c art. 562 do 

CPC/2015, para a emissão da tutela inibitória pleiteada e ver-se manutenido 

sumariamente na posse do total do imóvel objeto da lide. Portanto, os fatos 

jurídicos apresentados pela Autor têm a proteção legal, sendo possível 

judicialmente os pedidos formulados ao final. Tendo em vista que os 

arquivos digitais dessa prova ultrapassam o tamanho para anexar no 

sistema PJE, apresenta-se nos seguintes links hospedados no YouTube 

os vídeos da filmagem da frente do acampamento que faz divisa com a 

estrada do “retiro” e dos vídeos de uma declaração de um acampado, 

cujas provas se, necessário e o d. juízo determinar, serão depositadas em 

mídia física perante a secretaria do d. juízo: DO PERIGO DA DEMORA - DA 

TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. O art. 300 do CPC 

/2015 prevê que poderá se antecipar os efeitos da tutela do pedido inicial, 

desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Evidenciado 

está que os réus na condição de líderes das invasões preparam de modo 

paramilitar a invasão à fazenda, sendo certo afirmar que noutras vezes 

conforme consta daqueles referidos autos, o próprio demandado 

“vereador bugão” é quem atuava como coordenador de acampamento. O 

Autor é de fato possuidor legítimo do total do imóvel objeto da lide, e há 

real e iminente risco de perder sua posse e restar esbulhado/turbado em 

sua posse pelos reus. No caso dos autos, com relação à probabilidade do 

direito resta comprovada documentalmente e com base na legislação em 

vigor, demonstrando o direito da Autora. O fundado receio de perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo é explícito, já que os Réus 

ostensivamente preparam o esbulho da posse do Autor, pois já promovem 

a “demarcação” e “balizamento” e imperioso o deferimentos do mandato 

proibitório e de desocupação caso esbulhem e se evitar prejuízos de difícil 

e incerta reparação com paralisação das atividades agropecuárias em 

curso na propriedade rural. Assim, liminarmente, pede-se a este r. Juízo 

que se digne em conceder initio lites a Tutela de Urgência no sentido de 

conceder o interdito proibitório e a manutenção do imóvel objeto da lide em 

favor do Autor, fixando multa diária e para cada um dos Reus em caso de 

nova turbação/esbulho, até decisão de mérito na lide. DOS PEDIDOS - EX 

POSITIS, com a ressalva da fungibilidade das ações possessórias, requer 

a concessão da liminar de mandado inibitório/manutenção de 

posse/reintegração de posse, com a fixação de multa pecuniária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por dia para cada réus e por cada transgressão 

e no mérito a procedência da ação. Requer a citação dos Reus por oficial 

de justiça, nos termos do artigo 246,II, do CPC na forma do artigo 212, § 2º, 

do CPC e tratando conflito coletivo pela posse, a citação pessoal dos 

OUTROS réus não nominados acima que forem encontrados no local e os 

que não forem civilmente identificados ou localizados na diligência única, 

sejam citados por edital, para que todos possam, querendo, responder 

aos termos da presente Ação, sob pena de confissão e efeitos da revelia, 

inclusive para comparecer à eventual audiência de Justificação e demais 

atos processuais. Requer a procedência da ação, com a confirmação da 

liminar. Requer provar o alegado através dos meios de prova em direito 

admitidos, provas novas, inspeção judicial, auto de constatação a ser 

realizado por meirinho a ser designado, depoimento de testemunhas. 

Sejam às diligências do Oficial de Justiça concedidos os benefícios do Art. 

212 e parágrafos do CPC; Requer a condenação dos réus ao pagamento 

de custas, taxas judiciais e honorários advocatícios de sucumbência. 

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais). Termos em que 

pede e espera deferimento. Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020. Eduarti 

Matos Carrijo Fraga Advogado OAB/MT 4574. DESPACHO/ DECISÃO: 

Desta forma, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos 

são suficiente para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os 

requisitos do art. 561 do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse da 

autora, acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de 

DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em 

favor do autor, sobre as Fazendas Nova Conquista, localizados no 

Município de Nova Guarita/MT, Comarca de Terra Nova do Norte/MT, na 

Gleba Gama, cujas extensões perfazem 1.701,37 has e 1.096,68 has, 

ambas situadas na estrada que liga a cidade de Nova Guarita à Peixoto de 

Azevedo. 1 – Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Terra Nova 

do Norte/MT, com a finalidade de cumprir o presente decisum. 2 – Desde 

já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no 
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caso de descumprimento desta decisão. 3 – CITEM-SE os réus 

encontrados na área, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 564, do Novo Código de Processo Civil e 

INTIME-OS da presente decisão. Consigno, desde já, que o Oficial de 

Justiça deverá identificar as pessoas, qualificando-as na certidão, na 

medida do possível. 4 – EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias. 5 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 6 – Dê 

ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 7 – 

INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem providências para 

dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 8 – Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 9 – 

Dê ciência desta decisão à Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo 

em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 

regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de 

posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), 

ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, ressaltando que 

por se tratar de mandado meramente proibitório, é desnecessária a 

intervenção da SESP no seu cumprimento. 10. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000648-13.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS E EXP. LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO OAB - MT15437/O (ADVOGADO(A))

BRUNA BATTISTELLA OAB - MT16839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO (REU)

BRANCO (REU)

RONIEL FERREIRA ALVES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1000648-13.2019.8.11.0099 Valor da causa: R$ 100.000,00 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) AUTOR: 

JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS E EXP. LTDA Endereço: MT 206, KM 01, 

setor industrial, COLNIZA - MT - CEP: 78335-000 REU: RONIEL FERREIRA 

ALVES Endereço: LOTE 127, PROJETO DE ASSENTAMENTO P.A. NOVA 

COTRIGUAÇU, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 Nome: BRANCO 

Endereço: INCERTO, DISTRITO NOVA UNIÃO, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 Nome: ROBERTO Endereço: INCERTO, DISTRITO NOVA UNIÃO, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 FINALIDADE: EFETUAR a citação e 

intimação dos réus não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, 

§1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias , bem como a DEFENSORIA 

PUBLICA FICANDO NOMEADA PARA DEFESA DOS REUS, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da ação, cujo 

resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos 

presentes autos, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A AUTORA sustenta ser legítima proprietária e 

possuidora dos imóveis Rurais denominados “Fazenda Pato Branco” e 

“Fazenda Asa Branca”, localizados na área anteriormente conhecida 

como Fazenda NAVIRAÍ, Distrito de Nova União, Município de Cotriguaçu, 

cujos limites e confrontações se dão com o projeto de assentamento do 

INCRA - PA Nova Cotriguaçu. Ajuizou AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO a 

fim de proteger sua posse contra ameaças iminentes de turbação e 

esbulho. Juntou matrículas dos imóveis, e comprovação da titularidade das 

áreas objeto da ação, bem como outros documentos que demonstram o 

exercício da posse rural e seus consectários como função econômica, 

ambiental e social que desempenha. Noticiou o justo receio de ser 

molestada do seu direito possessório, juntando Boletim de Ocorrência que 

aponta o RÉU e seus comparsas não sabendo identifica-los, sabendo 

apenas que são liderados e agem sob os desígnios e interesses do RÉU, 

como suspeitos de estarem ameaçando invadir suas propriedades com o 

objetivo de desmatá-la, atear fogo, e plantar capim, causando além da 

degradação ambiental, violência e insegurança no meio Rural. Por 

conseguinte, requereu a expedição de mandado proibitório cominado com 

pena pecuniária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento do 

preceito. Outrossim, requereu eventual apoio policial, para que a decisão 

judicial seja assegurada. Requereu a citação dos Réus, por mandado e os 

incertos e desconhecidos por edital, por ocasião do cumprimento da 

liminar, para querendo, contestar a ação, no prazo legal; Intimação do 

Ministério Público dos termos da ação, conforme art. 178, I, do CPC. Por 

fim, requereu a procedência dos pedidos, prevenindo-se a turbação ou 

esbulho eminente (interdito proibitório) ou, caso já efetivados os atos de 

violação da posse, diante da fungibilidade ou conversibilidade das ações 

possessórias, através da manutenção e/ou reintegração definitiva da 

propriedade em favor da AUTORA, condenando os RÉUS no pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios. DESPACHO/ DECISÃO: 

Desta forma, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos 

são suficiente para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os 

requisitos do art. 561 do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse da 

autora, acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de 

DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em 

favor da autora, sobre as Fazendas Pato Branco e Asa Branca, 

devidamente delimitados pelas matrículas anexadas ao id. n. 

25392169-pág. 1-3. 1 – Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de 

Cotriguaçu, com a finalidade de cumprir o presente decisum. 2 – Desde já, 

fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por pessoa, no caso 

de descumprimento desta decisão. 3 – CITEM-SE os réus encontrados na 

área, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do art. 564, do Novo Código de Processo Civil e INTIME-OS da 

presente decisão. Consigno, desde já, que o Oficial de Justiça deverá 

identificar as pessoas, qualificando-as na certidão, na medida do possível. 

4 – EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus não encontrados 

pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 

(vinte) dias. 5 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário 

e abra-se vista à parte autora para manifestação. 6 – Dê ciência à 

Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso 
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polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 7 – 

INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem providências para 

dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 8 – Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 9 – 

Dê ciência desta decisão à Secretaria de Segurança Pública - SESP, tendo 

em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (que 

regulamentava o acompanhamento do cumprimento das reintegrações de 

posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários), 

ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, ressaltando que 

por se tratar de mandado meramente proibitório, é desnecessária a 

intervenção da SESP no seu cumprimento. 10. Cumpra-se, com urgência, 

expedindo o necessário. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei. CUIABÁ, 22 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1018035-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI HOFFMANN KESSLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALMIR FOGACA DOS SANTOS OAB - SP112473 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADONI MEDEIROS (VULGO NICO) (REU)

NILDA DA SILVA (REU)

VALDINEY RISSARDI (VULGO VÁ) (REU)

CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1018035-84.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SIRLEI HOFFMANN KESSLER 

REU: ADONI MEDEIROS (VULGO NICO), NILDA DA SILVA, VALDINEY 

RISSARDI (VULGO VÁ), CLAUDINEIA BATISTA MUNIZ Vistos etc. Ouça-se 

o representante do MPE, consoante o exposto no art. 178, III, do CPC/2015. 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1037865-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUERINO ZOMPERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO FACCHIN ROCHA OAB - MT22166/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ROBERTO FROIO (REU)

ANTONIO PARDIM (REU)

MANOEL CARLOS DA COSTA (REU)

OSMAR DE BRITO (REU)

JOABE ALMEIDA DOS SANTOS (REU)

ALCIDINO QUIRINO GOMES (REU)

RONISMAR GOMES DOS SANTOS (REU)

WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

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

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS PROCESSO n. 

1037865-70.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 50.000,00 ESPÉCIE: 

[Esbulho / Turbação / Ameaça]->INTERDITO PROIBITÓRIO (1709) AUTOR: 

ANTONIO GUERINO ZOMPERO Endereço: CANELAS, 516, COND 

ALPHAVILLE 1, JARDIM ITALIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-316 REUS: 

ALCIDINO QUIRINO GOMES Endereço: ANTONIO HORTOLANI, 673-W, 

CENTRO, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 Nome: RONISMAR 

GOMES DOS SANTOS Endereço: GONCALVES, ZONA RURAL, SANTO 

AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Nome: WASHINGTON LUIZ DE SOUZA 

LOPES Endereço: DAS ARARAS, S/N, GLEBA UNIAO, ZONA RURAL, 

SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Nome: MANOEL CARLOS DA 

COSTA Endereço: PECUAMA, SN, CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 

78425-000 Nome: ANTONIO PARDIM Endereço: LAGO AZUL, SN, LT 117, 

AGROAMA AC LUCELIA, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Nome: 

JOSÉ ROBERTO FROIO Endereço: PECUAMA, SN, CENTRO, SANTO 

AFONSO - MT - CEP: 78425-000 Nome: JOABE ALMEIDA DOS SANTOS 

Endereço: RUA MATO GROSSO, SN, CENTRO, SANTO AFONSO - MT - 

CEP: 78425-000 Nome: OSMAR DE BRITO Endereço: PECUAMA, SN, 

CENTRO, SANTO AFONSO - MT - CEP: 78425-000 FINALIDADE: EFETUAR 

a citação e intimação dos réus incertos e desconhecidos, nos termos do 

art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dia, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, bem como NOMEIO a DPE como curadora especial para apresentar 

defesa dos réus incertos e desconhecidos. cujo resumo da petição inicial 

segue abaixo, bem como para habilitarem-se nos presentes autos, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: Trata-se 

de Ação de Interdito Proibitório c/c Pedido de Liminar ajuizada por Antônio 

Guerino Zompero em face de Alcendino Guerino Gomes, Ronismar Gomes 

dos Santos, Washington Luiz de Souza Lopes, Manoel Carlos da Costa, 

Antonio Pardim, José Roberto Froio, Joabe Almeida dos Santos, Osmar de 

Brito e contra todos os demais membros, cuja identificação foi impossível, 

que integram o Movimento Frente Nacional de Luta – FNL. Há mais de 13 

(treze) anos, o Requerente exerce a posse mansa, pacífica, ininterrupta e 

sem oposição sobre uma gleba de terras pastais e lavradias com área de 

177,9352 ha (cento e setenta e sete hectares e nove mil trezentos e 

cinquenta e dois ares), denominada Estância Padrão II, localizada na 

região da Pecuama, zona rural do Município de Santo Afonso/MT. Houve a 

conjugação de sua posse com a de seu antecessor, nos termos do art. 

1.207, do Código Civil. A posse sempre foi reconhecida e respeitada pelos 

confinantes, sobretudo, pelo tempo de ocupação e benfeitorias edificadas 

há mais de uma década. No entanto, os Requeridos passaram a incentivar 

os grileiros desconhecidos a invadirem o imóvel do Requerente e das 

áreas vizinhas, por meio de violência, clandestinidade e destruição das 

benfeitorias. Pleiteia-se a expedição de mandado proibitório, sob pena de 

multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que sejam 

chamados ao processo os demais litisconsortes passivos, cujas 

identificações foram impossíveis. DESPACHO/ DECISÃO: Outrossim, 

verifico que restam providências a serem cumpridas, tais como aquelas 

determinadas no id. n. 23033316 – pág. 1, razão pela qual DETERMINO que 

a serventia deste Juízo proceda o integral cumprimento. Intime-se a parte 

autora para emendar à manifestação contida noid.23033316 – pág. 8 para 

inclusão dos Srs. JUNIOR ANTÔNIO MARCIANO e JONAS VINICIO LIMA, 
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indicando onde podem ser encontrados. Cumprida à emenda, CITE-SE e 

INTIME-SE no local indicado, para, querendo apresentarem defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias. presentada contestação ou decorrido o termo, 

intime-se a parte autora para impugná-la ou manifestar o que de direito. Em 

tempo, por vislumbrar conflito coletivo, EXPEÇA-SE edital de citação e 

intimação dos réus incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, 

do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo para a defesa, 

certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 

Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. Desde já, 

NOMEIO a DPE como curadora especial para apresentar defesa dos réus 

incertos e desconhecidos. INTIME-SE os autores desta decisão e para que 

tomem providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus 

prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes 

espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse 

objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC. Dê ciência da 

decisão proferida no id. n. 23012159 à Secretaria de Segurança Pública - 

SESP, tendo em conta a revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro 

de 2012 (que regulamentava o acompanhamento do cumprimento das 

reintegrações de posse pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de 

Conflitos Fundiários), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 

2019, ressaltando que por se tratar de mandado meramente proibitório, é 

desnecessária a intervenção da SESP no seu cumprimento. Cientifique-se 

o INCRA sobre o conflito instalado no local, para, querendo, prestar 

informações que entender pertinentes, cuja comunicação se dará por 

e-mail dirigido ao superintendente e ouvidor agrário regional. Por fim, 

colha-se manifestação do Parquet, nos termos do art. 178, III, do CPC. 

Intime-se. Às providências. (Assinado Digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JEFFERSON LUIZ DE SOUZA, digitei. CUIABÁ, 22 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1055838-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINUSA AGROPASTORIL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RODRIGUES GALVAO (REU)

ROBERTO MASTRO PIETRO (REU)

JOSE RODRIGUES LEITE (REU)

MOISES RODRIGUES GALVAO (REU)

ELIZEU CANO DE LUNA (REU)

SEBASTIAO FRANCISCO DORNELES (REU)

DORIVALDO APARECIDO DIAS (REU)

DANIEL RODRIGUES GALVAO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1055838-38.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MINUSA AGROPASTORIL LTDA 

REU: PAULO RODRIGUES GALVAO, JOSE RODRIGUES LEITE, MOISES 

RODRIGUES GALVAO, ROBERTO MASTRO PIETRO, ELIZEU CANO DE 

LUNA, DANIEL RODRIGUES GALVAO, SEBASTIAO FRANCISCO 

DORNELES, DORIVALDO APARECIDO DIAS Vistos etc. FAZENDA MINUSA 

AGROPASTORIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, representada 

por Paulo Cesar Fávero Moi ajuizou a presente ação de reintegração de 

posse c/c perdas e danos com pedido de liminar, em desfavor de JOSÉ 

RODRIGUES LEITE, MOISÉS RODRIGUES GALVÃO, ROBERTO MASTRO 

PIETRO, ELIZEU CANO DE LUNA, DANIEL RODRIGUES GALVÃO, 

SEBASTIÃO FRANCISCO DORNELLE e DORIVALDO APARECIDO DIAS, 

visando à proteção possessória de duas áreas rurais denominadas 

Fazenda Sapezal, uma contendo 200 hectares e a outra contendo 300 

hectares, ambas registradas, respectivamente, sob as matrículas nº 

15.660 e 15.661, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos 

Guimarães-MT. Em síntese, aduz ser proprietário e possuidor da área em 

questão, onde exerce a atividade pecuarista. Contudo, em setembro de 

2019, foi informado que um grupo de pessoas ligado a uma cooperativa da 

cidade de Campo Verde invadiu a Fazenda, o que motivou a parte autora 

solicitar a lavratura de ata notarial e registrar um boletim de ocorrência Ao 

final, pugna pela concessão do pleito liminar a fim de ser reintegrado à 

posse. Instruiu a inicial com alguns documentos. Instado a se manifestar, o 

douto Promotor de Justiça opinou pela emenda à inicial, devendo o autor 

delimitar a área e comprovar o exercício de sua posse (id. n. 26729318). A 

cota Ministerial foi acolhida pelo Juízo. Nesta oportunidade, foi determinado 

que o autor também retificasse o valor da causa, procedesse o 

recolhimento complementar das custas e taxas judiciárias, bem como 

adequasse o polo ativo e o instrumento procuratório, eis que, inicialmente, 

a pessoa jurídica constante no preâmbulo da inicial não estava 

devidamente representada (id. n. 26873500). O autor informou o 

cumprimento da emenda à inicial no id. n. 27546827. Remetidos os autos 

ao Parquet, o i. Promotor de Justiça recomendou o indeferimento da liminar, 

em razão da incongruência das informações e documentos trazidos pelo 

autor (id. n. 31308763). É o necessário. Fundamento e decido. É sabido 

que cabe à parte autora a comprovação dos requisitos legais para a 

análise da pretensão possessória pretendida, nos termos do artigo 561 do 

Código de Processo Civil: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Vale 

ressaltar que a posse a ser protegida pelas ações possessórias é a 

posse contemporânea ao alegado esbulho, ou seja, a posse exercida de 

forma posse mansa/pacífica antes do ato ilícito. Neste sentido preleciona o 

prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação de força espoliativa 

é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem 

caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a 

posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não 

tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, 

praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. Previsão normativa: 

CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui não se está falando 

em posse decorrente do direito de propriedade, pois o domínio não é 

objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, os 

doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 
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sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 

do CC, é expresso ao dispor: § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. Nos autos em comento, a parte autora não se desincumbiu 

minimamente em demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o 

imóvel, em cognição sumária não exauriente, o que não autoriza a 

concessão do pedido liminar. Na verdade, embora oportunizada a emenda 

à inicial para comprovar a posse, o autor se limitou a colacionar uma 

declaração de um vizinho e de um ex-funcionário que, frise-se, 

supostamente laborou na área há 05 (cinco) anos atrás, o que não 

corrobora para a demonstração de posse contemporânea à data do 

esbulho. Em que pese tenha alegado o exercício de atividade pecuarista, 

não comprovou. Além disso, verificasse que registro do boletim de 

ocorrência se deu em 17/10/2019 e, nesta oportunidade o comunicante 

relatou que a invasão havia ocorrido há 90 dias, aproximadamente. 

Contudo, na inicial, aduz que o esbulho ocorreu em setembro de 2019. 

Verifico também que, conquanto tenha alegado na exordial que as duas 

áreas rurais denominadas Fazenda Sapezal, uma perfaz 200 hectares e a 

outra 300 hectares, ao delimitar o imóvel através de memorial descritivo, 

foi informado 25,2451 hectares demarcados (id. n. 27547891) e 

comunicou ao registrar o boletim de ocorrência que a área possui 

aproximadamente 8 mil hectares (id. n. 26542529). Apesar das imagens 

colacionadas em ata notarial retratarem um possível esbulho (id. n. 

26542531), as divergências apontadas, bem como a ausência de 

comprovação de posse contemporânea impedem o deferimento da liminar. 

Destarte, uma vez que as provas carreadas nos autos não são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária não exauriente, os 

requisitos do art. 1.196 do Código Civil e art. 561 do CPC, INDEFIRO O 

PEDIDO LIMINAR de reintegração pretendido por FAZENDA MINUSA 

AGROPASTORIL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, representada 

por Paulo Cesar Fávero Moi, em desfavor de JOSÉ RODRIGUES LEITE, 

MOISÉS RODRIGUES GALVÃO, ROBERTO MASTRO PIETRO, ELIZEU 

CANO DE LUNA, DANIEL RODRIGUES GALVÃO, SEBASTIÃO FRANCISCO 

DORNELLE e DORIVALDO APARECIDO DIAS. CITE-SE os réus, bem como 

as demais pessoas que forem encontradas no local para contestar a 

ação, no prazo de 15 dias (art. 335 do CPC), sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora, 

se não contestados. Ressalto que o Oficial de Justiça deverá identificar os 

ocupantes encontrados na área. EXPEÇA-SE edital de citação e intimação 

dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, nos termos do art. 554, 

§1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública para defesa dativa. Decorrido o prazo do edital, encaminhe-se à 

Defensoria Pública para atuar na defesa dos citados por edital. Empós, 

INTIME-SE a parte autora para impugnar as contestações eventualmente 

apresentadas ou, na falta delas manifestar o que de direito. Em seguida, 

remetam-se os autos ao MPE. INTIMO a parte autora, via DJE, desta 

decisão. Expeça-se o necessário. Se necessário, cumpra-se pelo 

plantonista. Às providências. Cuiabá, data registrada no sistema. 

(assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de 

Direito [1] DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de 

Direito Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição, revista, ampliada e 

atualizada. Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005404-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA ULTRAGAZ S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ALVES CANUTO OAB - MG97039 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGUE GAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REU)

 

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

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

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

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

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

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

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023888-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINETE DIAS PRIST (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT16014-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

DANIELA GONCALVES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT10108-O (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para proceder a intimação de ambas as PARTES, 

através de seus advogados e via DJE, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, se manifestem acerca do Auto de Avaliação juntado aos autos no Id. 

30159114, requerendo o que entender de direito. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1062393-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANALADY CARNEIRO DA SILVA OAB - MT9840-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056003-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASCIELE GOMES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DE PAULA VITORINO OAB - MT24802/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecerem IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039706-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SANTOS DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028007-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VANDERLEI DA SILVA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

Recurso de Apelação apresentado tempestivamente pela parte 

REQUERIDA. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004378-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CORREIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 07/07/2020 Horário: 16:30 

HORAS Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco 

Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua 

das Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). 

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

exames complementares que possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1033611-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO OAB - MT12239-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRISTINY AGUIAR (REU)

 

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

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

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

05 (cinco) dias, dê o regular andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1019732-82.2016.8.11.0041 

AUTOR: MARCIO DA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Posto isso, NOMEIO como 

perito o Dr. GUSTAVO VEIGA DE OLIVEIRA, podendo ser encontrado no 

consultório localizado à Rua Traçaia, nº262, Bairro: Verdão, telefone nº 65 

3052-9790. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito a 

ser respondido pela expert: Informe o Senhor Perito a real existência e 

grau de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada 

por acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, 

I, II e III), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Arbitro em 

R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial considerando a 

relevância econômica e a complexidade fática da demanda, bem como a 

condição financeira das partes e, cientificando o perito que os honorários 

serão pagos ao final do processo pelo vencido. Intime-se o perito 

nomeado para fixar dia e hora para o inicio dos trabalhos periciais, 

devendo a Gestora providenciar o necessário para que todos sejam 

cientificados da referida designação. O laudo deverá ser apresentado 

pelo perito no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do início dos 

trabalhos (CPC art. 477). Os assistentes técnicos oferecerão seus 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1°). Intime-se o 

advogado da requerente para que entre em contato com sua cliente a fim 

de informar a data e hora da perícia, para que a mesma compareça no 

consultório do perito nomeado para ser avaliada. Após a conclusão dos 

trabalhos periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, 
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volte-me conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 04 de julho de 2017 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019732-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

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

de seu(s) advogado(s), para tomarem ciência do agendamento da data da 

perícia, consoante documento anexo. Data: 21/07/2020 Horário: 15:00 

HORAS Local: Avenida das Flores, n. 843, Sala 11, 1º Andar, Bloco 

Anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá/MT (Entrada pela Rua 

das Dálias) – Telefones: 3025-3060 e 99223-7073 – (Dr. Flavio Mello). 

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

exames complementares que possam ser úteis à confecção do laudo 

pericial.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039914-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREY ANDERSON MESSIAS DA HORA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

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

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

PRAZO, deverão, se assim desejarem e caso ainda não tenha sido feito, 

manifestarem acerca do Laudo Pericial juntado aos autos (Laudo Central 

de Conciliação), bem como, indicar as provas que pretendam produzir, 

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

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

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1024791-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEDTRAUMA CENTRO ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOT NUCLEO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT19652/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

PREGOEIRA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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

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

REQUERIDAS para manifestarem-se sobre a petição de id. 28900605, na 

qual a parte autora pugna pela desnecessidade da perícia grafotécnica.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049497-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

JN VEICULOS LTDA (REU)

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035663-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEMAT INSTITUTO NEFROLOGICO DE MATO GROSSO S/C LTDA 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO MENDES VILAS BOAS OAB - MT10121-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS SERAFIM (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1035663-57.2018.811.0041. Vistos, Apesar dos autos estarem 

conclusos para julgamento, verifico que ele ainda não se encontra apto 

para tanto, sendo necessário ainda a adoção de algumas providências. 

Desse modo, converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

da parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

em relação à impugnação aos embargos (ID 17203081 e documentos), 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Após, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, sob pena de preclusão, justificando-as. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 24 de abril de 2020. Anderson Gomes 

Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, de 27 de março de 

2020

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014611-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSA MONTEIRO MOTA OAB - MT16401/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

 

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

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

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

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

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

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

guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo comprovante de 

pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014477-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON ALVES PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006027-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SIQUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026776-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE CONCEICAO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

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

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

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE postulando 

o que entenderem de direito. Nada Mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012342-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1012342-90.2018.8.11.0041 Vistos, Inicialmente, indefiro o 

pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida, uma vez 

que não restou demonstrado sua condição de hipossuficiente, 

principalmente diante de sua renda mensal (ID 13937787). As preliminares 

arguidas pela parte requerida de ilegitimidade passiva e ausência de 

interesse de agir se confundem com o mérito e será com ele analisada. 

Não existem preliminares, nem questões processuais pendentes, sendo 

as partes capazes e legítimas, razão pela qual declaro o processo 

saneado. Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo 

que a fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que 

por agora defiro a produção de prova oral, consistente na oitiva de 

testemunhas da parte autora, cujo rol já foi apresentado no ID 17816584. 

Fixo como pontos controvertidos as seguintes questões: a) existência de 

obrigação pelo requerido; b) ação ou omissão do requerido; c) existência 

de dano; d) extensão do dano; e) nexo de causalidade; e f) existência de 

culpa Para produção da prova oral designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 09 de setembro às 14 horas. Por fim, intime-se a 

parte autora para se manifestar, no prazo de 15 dias, acerca dos 

documentos juntados no ID 28068754. Expeça-se o necessário, 

atentando-se a Sra. Gestora para as disposições do novo CPC. 

Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 24 de abril de 2020. Anderson Gomes 

Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, de 27 de março de 

2020

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029978-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADYR DE OLIVEIRA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO BUDOIA OAB - MT3339-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1029978-06.2017.8.11.0041. Natureza: Ação de Obrigação de 

Fazer. Requerente: Nadyr de Oliveira Teixeira. Requerido: UNIMED Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico. Vistos, Trata-se de ação de obrigação 

de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em 28 de 

setembro de 2017 por Nadyr de Oliveira Teixeira em desfavor de UNIMED 

Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ambos já qualificados. Alegou a 

parte autora, em resumo, que é usuária do plano de saúde vinculado a 

empresa América Auto Posto Ltda na condição de dependente do Sr. 

Redorvilho Teixeira, desde 18 de julho de 2002. Seguiu narrando que após 

o falecimento do seu esposo em 05/06/2017, a empresa América Auto 

Posto Ltda requereu junto à requerida, a exclusão do Sr. Redorvilho e 

manutenção de sua cônjuge Nadyr de Oliveira Teixeira. Aduziu que a parte 

requerida mesmo tendo imposto a sua permanência no plano de saúde por 

apenas dois anos a contar do falecimento, promoveu a sua exclusão no 

mês de setembro de 2017. Por conta disso, pugnou pela concessão da 

tutela de urgência para obrigar a requerida a reintegrar a autora nas 

mesmas condições de cobertura assistencial que gozava anteriormente. 

Ao final, pugnou pela procedência dos pedidos para que seja declarado o 

direito de manutenção do plano de saúde nos moldes anteriormente 

contratado e a condenação da parte requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais. Instruiu a inicial com os documentos de Id’s 

10070722, 10070731, 10070737, 10070740, 10070747, 10070754, 

10070760, 10070767, 10070770, 10070772 e 10070777. No Id 10073246 a 

inicial foi recebida, oportunidade em que o pedido de tutela de urgência foi 

deferido determinando o restabelecimento e manutenção do plano de 

saúde com a cobertura anteriormente contratada, designada audiência de 

conciliação, concedida a gratuidade da justiça e deferido o pedido de 

inversão do ônus da prova. No Id 10231192 a parte requerida foi citada. 

No Id 10434592 a parte autora informou o descumprimento pela parte 

requerida da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência. No Id 

10446861 a parte requerida informou a interposição de recurso de agravo 

de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela de urgência. No Id 

10672673 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não houve 

composição entre as partes. No Id 10939242 a parte requerida apresentou 

contestação sustentando que informou ao filho da autora que 

possibilidade de sua permanência na condição de beneficiária pelo período 

de 02 anos após o falecimento do titular do plano, sendo que após esse 

período era imprescindível o seu comparecimento até o estabelecimento 

comercial da requerida para assinar o contrato-benefício. Aduziu que além 

de a parte autora não comparecer ao estabelecimento comercial, a parte 

requerida entrou em contato com a autora, sendo que esta se recusou a 

assinar o contrato benefício. Por conta disso, sustentou a inexistência de 

ato ilícito a ensejar a reparação pretendida pela parte autora. No Id 
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11079061 a contestação foi impugnada. Determinada a especificação das 

provas, no Id 11582402 a parte requerida requereu a produção de prova 

oral, enquanto que, no Id 11622220, a parte autora requereu o julgamento 

antecipado. No Id 17645749 foi indeferido o pedido de produção de prova 

oral formulado pela parte requerida, dando por encerrada a fase de 

produção de provas. No Id 18646557 foi certificado o decurso de prazo 

para as partes se manifestarem. É o relatório. D E C I D O. Pois bem. Não 

havendo preliminares e outras questões prejudiciais a ser decididas, 

passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu 

convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988. Analisando os autos, verifico que a questão 

fática central é a declaração do direito de manutenção do plano de saúde 

nos moldes anteriormente contratado, bem como a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Inicialmente, 

cumpre-me esclarecer que os contratos de plano de saúde devem se 

submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos 

da Súmula 469 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 

Nessa esteira, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor, nos termos dos artigos 47 e 51, XI, 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 47. As cláusulas 

contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) XI - autorizem o 

fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito 

seja conferido ao consumidor.” Com efeito, os contratos de plano de 

saúde devem se submeter às regras constantes na legislação 

consumerista, com o fim de evitar eventual desequilíbrio entre as partes, 

em face da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor, 

bem como ser viabilizada a manutenção da base do negócio, a fim de 

permitir a continuidade da relação no tempo. Acerca do falecimento do 

titular do plano de saúde, o art. 8º da Resolução Normativa nº 279 da ANS, 

dispõe que: “Art. 8º Em caso de morte do titular é assegurado o direito de 

manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de 

assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 

9.656, de 1998.” Por sua vez, os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, 

dispõe que: Artigo 30 – Ao consumidor que contribuir para produtos de 

que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de 

vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de 

trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição 

de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o 

seu pagamento integral. (...) § 3º - Em caso de morte do titular, o direito de 

permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou 

seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto 

neste artigo. Artigo 31 – Ao aposentado que contribuir para produtos de 

que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1º desta Lei, em decorrência de 

vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o 

direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de 

cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de 

trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. Diante dos artigos 

supra, é possível concluir que o falecimento do titular não impõe o 

encerramento da relação obrigacional mantida entre as partes, podendo a 

beneficiária, por sucessão, optar pela manutenção do pactuado. No caso 

dos autos, considerando que restou comprovado que o titular do plano de 

saúde contribuiu por mais de dez anos, tem a parte autora, sua 

beneficiária, o direito de permanecer no contrato, com as mesmas 

condições e cláusulas vigentes, por tempo indeterminado, desde que 

assuma o pagamento integral da mensalidade, sobre a qual podem incidir 

as devidas atualizações e correções, nos moldes aplicados aos demais 

beneficiários do plano de saúde. A corroborar referido entendimento, 

colaciono os seguintes julgados: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE CONTRATO. 

FALECIMENTO DO TITULAR. POSSIBILIDADE. (...) 2. O contrato em análise 

foi avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento das 

despesas médicas e hospitalares para a hipótese de ocorrer a condição 

suspensiva prevista naquele pacto, consubstanciada no evento danoso à 

saúde. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na 

forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza 

das informações prestadas pelas partes. 3. Os planos ou seguros de 

saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de 

prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação 

literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 469 do STJ. 4. No caso, busca 

a parte autora ser mantida no contrato de plano de saúde do qual era 

beneficiária na condição de dependente do seu ex-cônjuge, passando a 

integrá-lo como titular, bem como a restituição de valores pagos a maior 

em decorrência da nova contratação. 5. A solução do litígio parte da 

interpretação literal dos artigos 30, §3º e 31, §2º da Lei 9.656/98, os quais 

garantem, em caso de morte do titular de plano de saúde mantido em 

decorrência do vínculo empregatício até então existente, o direito aos 

dependentes de permanecerem como beneficiários do contrato. 6. 

Considerando que o titular do plano de saúde contribuiu por mais de dez 

anos para o plano de saúde mantido pelo seu ex-empregador, tem a parte 

autora, sua beneficiária, o direito de permanecer no contrato 

indefinidamente, desde que assuma o pagamento integral da mensalidade, 

sobre a qual podem incidir as devidas atualizações e correções, nos 

moldes aplicados aos demais beneficiários do plano de saúde. (...) (TJ-RS, 

Apelação Cível Nº 70073664633, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge Luiz 

Lopes do Canto, Julgado em 30/08/2017) (Original sem grifo) “AGRAVO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – 

MORTE DO TITULAR - DIREITO DE PERMANÊNCIA DAS DEPENDENTES NO 

PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ANUIDA 

PELO FALECIDO - INEXISTÊNCIA DE PRAZO MÁXIMO – EXEGESE DO ART. 

31, CAPUT E § 2º, C/C O ART. 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/98 - RECURSO 

DESPROVIDO. A possibilidade de as seguradas se manterem no plano de 

saúde após o falecimento do segurado principal é reconhecida na Lei n. 

9.656/98, em seu art. 30, § 3º. A exclusão das seguradas do plano 

firmado obrigando-as a contratar novo plano viola o princípio da boa-fé 

contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde da 

beneficiária, em iguais termos e condições ao contrato firmado 

anteriormente, com as devidas atualizações.Sendo as alegações 

expendidas nas razões do agravo não têm força para modificar a decisão 

recorrida, seu desprovimento é medida que se impõe.” (TJ-MT, AgR 

16009/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 18/04/2016) (Original sem grifo) Por outro lado, em 

relação aos danos morais, sabe-se que em ações de indenização, mister 

a comprovação dos requisitos para a sua configuração, sendo eles, o 

dano, a conduta ilícita do causador do dano (comissiva ou omissiva), bem 

como o nexo de causalidade entre tal conduta e o prejuízo moral sofrido, 

não sendo este na hipótese dos autos presumível. In casu, verifico que 

apesar do aborrecimento que a possibilidade de rescisão unilateral do 

contrato pela requerida pode ter causado à autora, entendo que a falha na 

prestação do serviço, por si só, não enseja indenização por dano moral, 

uma vez que não houve qualquer comprovação acerca das 

consequências da rescisão do contrato a ponto de caracterizar violação 

ao direito de personalidade ou à dignidade da autora. Sobre a 

caracterização do dano indenizável, oportuno são os ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis: “(...) só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento e humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 

83-84). Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais. A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte 

julgado: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TELEFONIA. PORTABILIDADE. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. 

Alegitimidade passiva deve ser analisada exclusivamente sob o ângulo 

processual e tendo como substrato os fatos narrados na petição inicial e 

não os fatos provados. No caso, ficou comprovada a relação contratual 

preexistente entre as partes, o que evidencia a legitimidade passiva da Ré. 

2. Nos procedimentos de portabilidade, tanto a empresa de telefonia 
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receptora, quanto a doadora, respondem solidariamente pela má 

prestação do serviço. 3. O dano moral indenizável pressupõe dor física 

e/ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, 

atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou 

angústia. 2. Apesar do aborrecimento que o ato ilícito pode ter causado 

aos usuários, a falha na prestação de serviço, por si só, não enseja 

indenização por dano moral se não comprovado que as consequências 

foram graves a ponto de caracterizar violação ao direito de personalidade 

dos Apelantes, mas se revela como apenas um transtorno, impassível de 

gerar dano moral indenizável. 3. Preliminar de legitimidade passiva 

acolhida. Sentença cassada. Pedidos deduzidos na petição inicial julgados 

improcedentes, nos moldes do art. 515, § 3o, do CPC. Unânime.” (TJ-DF - 

APC: 20120111560352, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 

15/07/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

24/07/2015 . Pág.: 110) (grifo nosso) Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado na inicial, para impor à parte requerida 

obrigação de fazer, consistente na manutenção do contrato de plano de 

saúde, com as mesmas condições e sem exigências de novos prazos de 

carência, sem prejuízo de eventual reajuste no valor do prêmio, nos 

moldes aplicados aos demais beneficiários do plano de saúde, ficando 

indeferido o pedido de dano moral. Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes 

traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, devendo cada parte arcar com 50% 

das verbas mencionadas, sendo vedada sua compensação (§ 14 do art. 

85 do Código de Processo Civil), ficando esta condenação com a 

exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 

5º, do Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de 

justiça. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020. 

Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, 

de 27 de março de 2020
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Autos nº: 1021584-10.2017.8.11.0041. Natureza: Ação Indenizatória. 

Requerente: Marcella Ferraz Ribeiro de Assis. Requerido: UNIMED Cuiabá 

– Cooperativa de Trabalho Médico. Vistos, Trata-se de ação de 

indenização por cobrança indevida c/c danos morais ajuizada em 14 de 

julho de 2017 por Marcella Ferraz Ribeiro de Assis e Gilvanildo Teodoro 

dos Santos em desfavor de UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho 

Médico, ambos qualificados. Alegou a parte autora, em resumo, que 

devido a complicações pós-operatório, realizou o registro de sua filha 

Maria Luísa Ferra de Assis Miyabara somente no dia 10/03/2017 e a incluiu 

no plano de saúde no dia 30/03/2017. Seguiu narrando que, uma semana 

depois, o bebe apresentou sintomas de gripe, sendo diagnosticada com 

uma possível bronquiolite, sendo indicada a internação de emergência em 

Unidade de Terapia Intensiva. Aduziu que a parte requerida negou a 

cobertura da internação em Unidade de Terapia Intensiva, razão pela qual, 

teve que arcar com as custas da internação. Diante desses fatos, 

ingressou com a presente ação, requerendo a condenação da parte 

requerida ao ressarcimento em dobro dos valores gastos com a 

internação, no valor total de R$ 34.594,64, bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de 20.000,00. Requereu ainda a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão 

do ônus da prova. Instruiu a inicial com os documentos de Id’s 8835481, 

8835481, 8835547, 8835577, 8835652, 8835776, 8835916, 8836769, 

8836779, 8836855, 8836925 e 8836938. No Id 9346337 a inicial foi 

recebida, oportunidade em que foi designada audiência de conciliação e 

concedida a gratuidade da justiça. No Id 9811492 a parte requerida foi 

citada. No Id 10114505 foi realizada audiência de conciliação, contudo, 

não houve composição entre as partes. A parte requerida apresentou 

contestação no Id 10426242 sustentando, em preliminar, a falta de 

interesse de agir da parte autora. No mérito, afirmou que não houve 

qualquer negativa de cobertura da internação, sendo que quando 

solicitada em 03/04/2017, foi prontamente atendida. Assim, afirmou que 

inexistiu a prática de qualquer ilícito a ensejar sua condenação em 

indenização por danos morais. Ao final, requereu a improcedência da 

ação. No Id 10622910 a parte requerida requereu a juntada do 

comprovante de cumprimento da liminar. No Id 10966372 a parte autora se 

manifestou acerca do documento apresentado pela parte requerida no Id 

10622910. Intimadas as partes para especificarem as provas que 

pretendiam produzir, no Id 14982472 a parte requerida requereu a 

produção de prova oral. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, destaco que 

o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não 

havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas, razão 

pela qual, om fundamento no parágrafo único do art. 370 do Código de 

Processo Civil, indefiro o pedido de produção de prova oral postulada pela 

parte requerida. Nessa esteira, considerando que os elementos 

necessários à formação de minha convicção já se encontram coligidos 

aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser julgada, com 

fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença. Justificada então a 

possibilidade de julgamento antecipado do processo, antes de enfrentar o 

mérito, cumpre-me decidir a preliminar suscitada pela parte requerida na 

contestação. Alegou a parte requerida, preliminarmente, a falta de 

interesse de agir, sustentando que não restou comprovado a sua negativa 

em autorizar a internação, eis que jamais foi solicitada. Contudo, entendo 

que referida alegação se confunde com o mérito da demanda, eis que 

fundada na ausência de provas acerca da negativa de cobertura. Não 

havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo a decidir o 

mérito do feito, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal de 1988. 

A parte autora pretende a condenação da parte requerida ao 

ressarcimento em dobro dos valores gastos com internação em Unidade 

de Terapia Intensiva, no valor total de R$ 34.594,64, bem como ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de 20.000,00. A 

controvérsia central cinge-se quanto à existência de recusa da parte 

requerida em autorizar a internação da filha da autora em Unidade de 

Tratamento Intensivo que, segundo informado na inicial, a parte requerida 

teria negado. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o documento 

juntado pela parte requerida no Id 10622910 demonstra o contrário do que 

alegou em sua contestação, eis que referida tela comprova que a 

requisição de uti pediátrica datada de 01/04/2017 e incluída no dia 

30/03/2017, consta como situação reprovado. Assim, considerando que é 

incontroversa a cobertura de internação em uti pediátrica pelo plano de 

saúde em questão, eis que a parte requerida em sua contestação afirmou 

que quando solicitada em 03/04/2017, foi prontamente atendida, entendo 

que restou caracterizada a recusa injusta configuradora do ilícito, sendo 

indiscutível o dever da parte requerida de indenizar os danos materiais e 

morais advindos dessa recusa. Quanto aos danos materiais, é do meu 

convencimento que o reembolso deve corresponder ao efetivo prejuízo 

suportado pela parte autora, pois, o custeio do procedimento pela própria 

autora decorreu da negativa injustificada de autorização para sua 

realização, pela parte requerida. No Id 8835547 a parte autora apresentou 

a nota fiscal comprovando os gastos dispendidos referentes a serviços 

médicos hospitalares prestados a paciente Maria Luisa Ferraz de Assis 

Miyabara no período de 31/03/2017 a 02/04/2017, razão pela qual, fixo o 

valor dos danos materiais em R$ 17.297,32. Com relação à repetição de 

indébito em dobro dos valores cobrados indevidamente, verifico que não é 

o caso do seu acolhimento, eis que para que a autora tenha direito à 

repetição do indébito deve ficar configurada também a má-fé da requerida 

em relação à cobrança, o que não verifico dos autos. Destaco, outrossim, 

que o fato da empresa requerida ter deixado de ser diligente e se certificar 

de que a recusa da cobertura era legítima não é suficiente para 

caracterização da má-fé. A corroborar referido entendimento colaciono o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

INDENIZAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA 
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NÃO CONFIGURADA - COBRANÇA DE VALORES SUPERIORES AO 

CONTRATO CELEBRADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – 

ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – 

DÉBITO NÃO INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – 

INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – REPETIÇÃO EM 

DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROPORCIONAL E 

RAZOÁVEL AO TRABALHO DESPENDIDO PELO CAUSÍDICO – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DAS 

RÉS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 1. 

A ilegitimidade passiva só se configura quando demonstrada a 

inexistência de relação jurídica entre as partes; existindo a discussão 

acerca do contrato celebrado entre as partes, não há que se falar em 

ilegitimidade. 2. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação da 

legalidade dos valores cobrados, a empresa telefônica responde pela 

falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados 

a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC. 2. O simples 

aborrecimento do autor com as ligações realizadas para o cancelamento 

do contrato, não são, por si só, suficientes a caracterizar dano passível 

de indenização, mesmo porque, esse evento não passa de dificuldade 

cotidiana que atinge todos os consumidores brasileiros que contratam com 

grandes empresas. 3. Com relação à repetição de indébito, a 

jurisprudência da 2ª Seção do STJ pacificou o entendimento de que a 

devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem 

procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que 

exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve 

ocorrer de forma simples. 4. A verba honorária deve respeitar a atividade 

desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e 

nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo 

que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional. 5. 

Ocorrendo sucumbência recíproca, as custas judiciais e os honorários 

advocatícios devem ser distribuídos e compensados entre as partes. 

Inteligência do art. 21 do CPC.” (TJ-MT, Ap 128619/2015, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, 

Publicado no DJE 13/10/2015) (Original sem grifo) No que tange aos danos 

morais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa 

indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a 

cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou 

contratualmente obrigada quanto à cobertura, enseja indenização, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA 

DE DESPESAS COM O TRATAMENTO CIRÚRGICO DE DERMOLIPECTOMIA 

NAS COXAS, PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA 

BARIÁTRICA. DANO MORAL. 1. "Havendo indicação médica para cirurgia 

plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia 

bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de 

que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão 

contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral 

da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive 

com a diminuição de outras complicações e comorbidades, não se 

configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor" (REsp 

1.757.938/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, 

julgado em 05.02.2019, DJe 12.02.2019). 2. A recusa indevida/injustificada 

do plano de saúde em proceder à cobertura financeira de procedimento 

médico ou medicamento, a que esteja legal ou contratualmente obrigado, 

poderá ensejar o dever de reparação a título de dano moral, quando 

demonstrado o agravamento da situação de aflição psicológica e de 

angústia no espírito do usuário, já combalido pela própria doença. Situação 

configurada na hipótese. 3. A fixação do valor devido a título de 

indenização por danos morais, segundo a jurisprudência desta Corte, 

deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às 

exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos 

extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se 

adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar 

eventual tarifação do dano (REsp 1.445.240/SP, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.10.2017, DJe 22.11.2017). 4. 

Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp 1809457/SP, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/02/2020, DJe 

03/03/2020). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. 1. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. 

SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONCLUSÃO 

DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 3. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de 

Justiça julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos 

fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura 

ao procedimento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse 

quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é 

vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de 

indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela 

operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de 

tratamento médico. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a 

título de indenização por danos morais somente pode ser revisto em 

hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a 

condenação, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se 

evidencia no caso em tela. Decisão agravada mantida. 4. Agravo interno a 

que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1483385/DF, Rel. Ministro 

Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 

19/02/2020). Superada, portanto, a discussão acerca do dever de 

indenizar, resta agora ser discutido o valor da indenização a ser fixada a 

título de dano moral em favor da parte autora. Nesta linha de ideias, 

considerando-se o porte financeiro da causadora do dano, o caráter 

compensatório e inibidor da condenação, a situação econômica e social da 

autora, bem como os reflexos danosos do ato ilícito praticado pela parte 

requerida, entendo que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00 

(dez mil reais), valor este que considero adequado aos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte 

requerida a restituir de forma simples a importância de R$ 17.297,32, que 

deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do desembolso, 

incidindo-se taxa de juros segundo o percentual previsto no artigo 406 do 

CC a partir da citação e, ao pagamento de R$ 10.000,00 à título de 

indenização por danos morais, que deverá ser corrigido pelo INPC a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), incidindo-se ainda taxa de juros segundo 

o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Considerando que houve sucumbência 

recíproca (autora requereu ressarcimento em dobro, no valor total de R$ 

34.594,64 e indenização por danos morais, no valor de 20.000,00, sendo 

que a requerida foi condenada a restituir de forma simples a importância 

de R$ 17.297,32 e pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais), 

com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 

85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando o 

ônus distribuído na proporção de 50% para cada parte, sendo vedada sua 

compensação (§ 14 do art. 85 do Código de Processo Civil). Registro que 

esta condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação à parte 

autora, em razão da gratuidade de justiça concedida no Id 9346337. Por 

fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 

certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e anotações 

de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020. Anderson 

Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, de 27 de 

março de 2020
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Autos nº: 1018023-41.2018.8.11.0041. Natureza: Ação de Indenização. 

Requerente: Erli Francisco Matos de Moura e outra. Requerido: Rodobens 

Incorporadora Imobiliária 304 – Spe Ltda. Vistos, Trata-se de ação de 

indenização por dano moral juizada em 25 de junho de 2018 por Erli 
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Francisco Matos de Moura e Erica Balmant Moura, em desfavor de 

Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – Spe Ltda, todos já qualificados. 

Alegou a parte autora, em resumo, que no dia 17/12/2013 efetuou a 

compra de um imóvel no Condomínio Reserva do Rio Cuiabá, com previsão 

de entrega para o dia 30/05/2016 e ainda previsão contratual de 

prorrogação da data de entrega da obra em até 180 dias. Aduziu que não 

foi notificado sobre a prorrogação do prazo para entrega do imóvel e 

mesmo assim o imóvel não foi entregue dentro do referido prazo, a qual 

ocorreu somente em 14 de fevereiro de 2018. Asseverou que a obra foi 

entregue em desconformidade com o projeto apresentado, sem lago de 

pesca em determinada área coletiva do condomínio e a parta dos fundos 

com dimensão diversa. Por conta disso, requereu a condenação da parte 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, além das 

custas processuais e honorários advocatícios. Requereu, ainda, a 

inversão do ônus da prova e a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

os documentos de Id’s 13827172, 13827174, 13827187, 13827193, 

13827200, 13827209, 13827212, 13827216, 13827221, 13827226, 

13827228, 13827236, 13827248, 13827253, 13827263, 13827270, 

138271283, 13827289, 13827299, 13827399. No Id 15689425 foi 

indeferido o pedido de gratuidade da justiça. No Id 15911146 a parte 

autora comprovou o recolhimento das custas processuais. No Id 

16033638 a inicial foi recebida, oportunidade em que foi designada 

audiência de conciliação e deferido o pedido de inversão do ônus da 

prova. No Id 17639375 foi realizada audiência de conciliação, contudo, não 

houve composição entre as partes. No Id 18146918 a parte requerida 

apresentou contestação sustentando, em preliminar a falta de interesse de 

agir e a decadência do pedido de indenização. No mérito sustentou que o 

prazo de conclusão da obra inicial previsto possui cláusula contratual e 

pré-ajustada tolerância de 180 dias úteis e ainda o prazo para transmissão 

da posse da unidade de até 60 dias úteis, contados da data da conclusão 

das obras. Sustentou, ainda, que a prorrogação da previsão de conclusão 

da obra ocorreu em razão da demora na expedição do habite-se, 

destacando que se trata de um empreendimento de 352 casas. Aduziu 

que o imóvel foi entregue dentro do prazo de tolerância pactuado entre as 

partes. Asseverou acerca da legalidade do prazo de tolerância 

contratualmente ajustado, da validade do contrato, da impossibilidade de 

revisão judicial do contrato, da não abusividade das cláusulas contratuais, 

da ausência de qualquer irregularidade no imóvel e da inexistência de 

propaganda enganosa. Argumentou ainda a parte autora não sofreu 

qualquer aborrecimento desproporcional, inclusive porque inexistiu atraso. 

No Id 18223373 a contestação foi impugnada. Determinada a intimação das 

partes para informarem acerca da possibilidade de composição e, caso 

contrário a especificação das provas, no Id 1869944 a parte requerida 

requereu a produção de prova testemunhal, enquanto que a parte autora 

permaneceu inerte, conforme certidão de Id 18934449. É o relatório. D E C I 

D O. Inicialmente, destaco que o cerne da demanda prescinde da 

produção de outras provas, razão pela qual, com fundamento no 

parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido 

de produção de prova oral postulada pela parte requerida. Nessa esteira, 

considerando que os elementos necessários à formação de minha 

convicção já se encontram coligidos aos autos, estando, então, a causa 

madura e apta para ser julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, conheço diretamente do pedido, proferindo sentença. 

Justificada então a possibilidade de julgamento antecipado do processo, 

antes de enfrentar o mérito, cumpre-me decidir a preliminar suscitada pela 

parte requerida na contestação. Analisando os autos verifico que a 

preliminar de falta de interesse de agir se confunde com o mérito da 

demanda, eis que fundada na ausência de provas acerca da contratação 

da construção de lago no Condomínio Reserva do Rio Cuiabá. Por essa 

razão, será analisada juntamente com o mérito. No que tange à alegação 

de decadência, importante destacar que conforme dispõe a Lei 

Consumerista, esta atinge o direito de reclamar perante o fornecedor, a 

respeito de defeito do produto ou serviço. Todavia, no caso dos autos, 

verifico que a pretensão da parte autora com a presente demanda se limita 

à condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano 

moral em decorrência do fato do produto ou serviço. Assim, se trata de 

prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC e não o 

decadencial de 90 dias. Por essa razão, rejeito a alegação de decadência. 

Não havendo outras questões prejudiciais a ser decididas, passo ao 

exame do mérito da demanda, expondo as razões de meu convencimento, 

conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do Constituição Federal 

de 1988. Conforme narrado alhures, a parte autora pretende seja 

reconhecida a responsabilidade civil da empresa requerida, pelos danos 

morais suportados, pelo atraso na entrega do imóvel adquirido, bem como 

por ter sido entregue em desconformidade com o projeto apresentado. 

Com efeito, o contrato celebrado entre as partes tem força obrigatória, eis 

que vincula os indivíduos às obrigações assumidas (pacta sunt 

servanda), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não 

sejam proibidas por lei ou não violem direitos básicos do consumidor, 

devem ser cumpridas. No caso dos autos, o “QUADRO VII” do contrato 

celebrado entre as partes (id 13827193 – Pág. 3), estipula o dia 

30/05/2016 para conclusão das obras da unidade autônoma pela 

vendedora. Consta, ainda, no campo “OBS” do referido quadro que o 

término poderá ser prorrogado injustificadamente pela vendedora por até 

180 dias, conforme dispõe a cláusula 7 das condições gerais. Acerca da 

conclusão da obra, a cláusula 7.2 do contrato celebrado entre as partes 

(ID 13827187 – Pág. 6), dispõe que será admitida como concluída a obra 

da unidade no memento em que ocorrer a emissão do “Habite-se”. Quanto 

à alegação da parte autora de ilegalidade da cláusula que prevê 

prorrogação do prazo, entendo que referida cláusula é válida, pois, além 

de não representar ofensa às disposições do Código de Defesa do 

Consumidor, é amplamente utilizada em contratos desta natureza e guarda 

pertinência com a complexidade que envolve a construção de 

empreendimento imobiliária, como é no caso dos autos que se trata de 352 

casas. A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DECISÃO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA 

DO STJ – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO 

AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.º DO ARTIGO 1.021, DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. 1- Os contratos de incorporação imobiliária, 

embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei 

4.591/1964), também se aplica a legislação consumerista sempre que a 

unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua 

família. 2- Pacificou-se no STJ que é razoável a cláusula que prevê no 

máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, e a Corte 

Superior também possui entendimento consolidado no sentido de que a 

prorrogação da entrega pode ser contada em dias úteis. No caso 

concreto, não há qualquer traço de abusividade da Cláusula que diz que o 

prazo de entrega estava condicionado à liberação de recursos 

financeiros, tampouco a 6.1, que prevê o prazo de tolerância para a 

conclusão final de 120 (cento e vinte) dias de prorrogação para entrega 

das obras. Contudo, as chaves do imóvel foram entregues aos Agravados 

com aproximadamente 05 meses de atraso. 3- De acordo com o STJ, o 

atraso na entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda 

enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais, 

quando a demora injustificada cause transtornos extraordinários ao 

promitente comprador, que transcendem o mero dissabor cotidiano. No 

caso concreto, a demora de 05 (cinco) meses para a entrega das chaves 

constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra 

dos Agravados. Indenização por dano moral afastada. 4- O dano material 

ocorre quando o ato ilícito sobrevier de prejuízo de ordem patrimonial. Na 

hipótese, ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do 

contrato de aluguel. Sentença para afastar a indenização em 0,5% sobre 

o valor do imóvel e fixa-la no valor correspondente à locação. 5- A 

tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a 

obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito 

procrastinatório da parte, o que enseja a multa do artigo 1.026, § 2.º do 

CPC. 6- De acordo com o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo 

interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em 

votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, 

condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco 

por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de 

justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no 

referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.” (N.U 0018658-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no 

DJE 13/03/2020) (Original sem grifo) Diante disso, considerando os prazos 

supramencionados, o limite final para conclusão da obra era até 

30/11/2016 (30/05/2016 + 180 dias). Logo, é possível verificar que houve 

falha na prestação dos serviços pela parte requerida, eis que, conforme 

cláusula 7.2 do contrato, a conclusão da obra ocorreu com a emissão do 
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“Habite-se” em 04 de maio de 2017, consoante documento de Id 18147226, 

ou seja, pouco mais de 05 meses após o prazo limite para conclusão da 

obra, já incluído o prazo da cláusula de tolerância. Por outro lado, quanto à 

alegação de que a obra foi entregue em desconformidade com o projeto 

apresentado, sem lago de pesca em determinada área coletiva do 

condomínio e a porta dos fundos com dimensão diversa, verifico que 

estas ficaram no campo das argumentações, devendo ser registrado que 

quando intimada para especificar as provas, a parte autora permaneceu 

inerte, conforme certidão de Id 18934449. Além disso, no memorial 

descritivo de Id 18146936, especificamente no item 4.1 Espaços de 

Convívio Social e Lazer, não consta a construção de lago de pesca. 

Assim, não há que se falar em responsabilização da empresa requerida 

por esses fatos. No que tange aos danos morais, a jurisprudência do STJ 

é no sentido de que o mero inadimplemento contratual, caso em que a 

promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual 

injustificadamente, por si só, não causa abalo moral indenizável: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 

ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. 

PREJUÍZO PRESUMIDO. CARACTERIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão 

publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados 

Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte Superior é 

no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto 

do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do 

período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, 

sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 3. O Superior 

Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero 

descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de 

entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por 

si só, danos morais. 4. A análise da alegada excepcionalidade do caso 

não dispensa o reexame das circunstâncias fáticas dos autos. Aplicação 

da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 

1129081/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (Original sem giro) No 

caso dos autos, entendo que o atraso de pouco mais de 05 meses da 

conclusão da obra, não passam de um mero dissabor do cotidiano, 

transtorno incapaz de gerar sofrimento indenizável, bem como não há 

prova de lesão a direitos da personalidade ou à dignidade da parte autora, 

ônus que lhe competia a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Ademais, importante registrar que o autor possui outros 

cinco imóveis residenciais nesta Comarca, conforme declaração de IR de 

Id 13920606. Saliento que a inversão do ônus da prova não transfere à 

parte adversa o ônus integral da prova, continua sendo necessário se 

observar a distribuição do ônus prevista no art. 373 do Código de 

Processo Civil, devendo a parte ao menos demonstrar a verossimilhança 

de suas alegações. Por seu turno, Fredie Didier Jr. ensina que: “O fato 

constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. 

Compõe suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, 

constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser 

titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, 

cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento [...]”. (Didier Jr., 

Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, 

ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela. 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. P. 111). 

Ademais, é cediço que o ser humano está sujeito a situações adversas, 

sendo que dia-a-dia depara-se com problemas e dificuldades que, até 

serem resolvidos, podem gerar desconforto, tensão ou decepção. 

Todavia, isso não caracteriza um dano à moral, que pressupõe, de fato, 

um efetivo prejuízo causado à honra ou à imagem da pessoa. Sobre a 

caracterização do dano indenizável, oportuno são os ensinamentos do 

doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis: “(...) só deve ser reputado 

como dano moral a dor, vexame, sofrimento e humilhação que, fugindo à 

normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do 

indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. 

Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, 

entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas 

e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio. Se assim não se entender, 

acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em 

busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Programa de 

Responsabilidade Civil. 8. ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 

83-84). Assim, ausente a demonstração de transtorno capaz de gerar 

aborrecimento excepcional, não cabe qualquer indenização a título de 

danos morais. Registro que qualquer dano material, desde que provado, 

deveria ser ressarcido. Acontece que o pedido da inicial se limita a dano 

moral, sendo do meu convencimento que não é o caso de se acolher este. 

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

condenando a parte autora, a título de sucumbência, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da 

causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo 

Civil. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020. 

Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito Colaborador Portaria-CGJ-30, 

de 27 de março de 2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011630-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINIA DA GAMA ALBERNAZ HORTENSI (REU)

VANDERLEI HORTENSI (REU)

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1011630-03.2018.8.11.0041. Vistos, Trata-se de ação de 

constituição de servidão administrativa c/c pedido liminar ajuizada por 

Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em desfavor de 

Vanderlei Hortensi e Ninia da Gama Albernaz Hortensi, todos qualificados 

nos autos. No ID 13343080 foi determinada a emenda da inicial para que a 

parte autora, no prazo de 15 dias, instruísse a inicial com a certidão da 

matrícula do imóvel sobre o qual pretende a sua imissão na posse e a 

constituição de servidão administrativa em seu favor. No ID 14171767 foi 

deferida a dilação de prazo de 10 dias para a parte autora promover a 

emenda da inicial. No ID 18332474 foi certificado o decurso do prazo para 

a parte autora emendar a inicial. No ID 18683089 a parte autora alegou que 

após diversas diligências não conseguiu localizar a matrícula do imóvel, 

mesmo após diligenciar junto aos cartórios de Registro de Imóveis, Incra e 

Intermat, bem como alegou que a parte requerida não lhe forneceu o 

referido documento. Assim, requereu seja postergada a comprovação da 

propriedade para a instrução, bem como pugnou pela concessão da 

liminar. Vieram os autos conclusos para sentença. É o necessário à 

análise e decisão. O pedido formulado pela parte autora para que seja 

postergada a comprovação da propriedade para a instrução, deve ser 

indeferida, uma vez que, tratando-se de ação de servidão de passagem, a 

cópia da matrícula do imóvel sobre o qual pretende a imissão na posse e a 

constituição de servidão administrativa é documento indispensável e deve 

ser juntada com a inicial. Ademais, a parte autora extrapolou o prazo 

concedido para realizar a emenda da inicial, sem que tenha solicitado nova 

dilação de prazo. Desse modo, o Código de Processo Civil prevê que o 

não cumprimento de determinação de emenda para apresentação de 

documento essencial ao julgamento da causa autoriza o indeferimento da 

inicial, consoante o disposto no artigo 320 e art. 321 do CPC, in verbis: 

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. No caso em apreço, foi oportunizado a parte 

autora a emenda da inicial para juntar a cópia da matrícula do imóvel, no 

entanto, depois de quase nove meses ela compareceu aos autos 

informando não ter localizado, sem, também ter apresentado qualquer 

documento comprobatório das diligências que alega ter realizado. Assim, 

tratando-se de documento indispensável a propositura da ação, a medida 

que se impõe é o indeferimento da inicial. Nesse sentido, coleciono o 

seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
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INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO 

FEITO ANALFABETO PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO FALTA 

DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS RECURSO NÃO PROVIDO. A inércia 

da parte autora em juntar documento indispensável quando determinado 

a c a r r e t a  o  i n d e f e r i m e n t o  d a  i n i c i a l ” .  ( T J M S ;  A C 

0800223-10.2019.8.12.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar 

Barbosa Trindade; DJMS 03/04/2020; Pág. 85). Ante o exposto, com fulcro 

no inciso IV do art. 330 do Código de Processo Civil, indefiro a petição 

inicial e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem 

honorários advocatícios, eis que a relação jurídico-processual não chegou 

a se angularizar. Eventuais custas, pela parte autora. Transitada em 

julgado, arquive-se. P. R. I. C. Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020. 

Anderson Gomes Junqueira Juiz de Direito cooperador

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1031092-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON GOMES JUNQUEIRA

 

Autos nº: 1031092-77.2017.8.11.0041. Natureza: Arbitramento de 

honorários advocatícios. Requerente: Tornavoi Assessoria Jurídica - ME. 

Requeridos: Banco do Brasil S.A. Vistos, Trata-se de ação de 

arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Tornavoi Assessoria 

Jurídica - ME em desfavor de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados 

nos autos. Praticados alguns atos processuais, as partes informaram que 

entabularam acordo (ID 12935798). É o breve relatório. D E C I D O. 

Verifico que o acordo entabulado não apresenta vícios, seja de 

consentimento, seja de legalidade, pois celebrado por partes capazes, 

envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível. Assim, a medida 

que se impõe é a homologação do ajuste. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, ficando homologado por sentença o 

acordo celebrado pelas partes. Ficam as partes dispensadas do 

pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 

termos do art. 90, § 3º, do CPC. Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se. P. R. I. C. Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020. Anderson 

Gomes Junqueira Juiz de Direito cooperador

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024526-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024526-78.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSENIL MARIA DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência com vistas à conciliação designada para o dia 30/10/2018, às 

11h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital 

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

autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação 

consumerista entre as partes, DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro 

à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 

98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 22 de agosto de 2018. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021462-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre a 

COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017894-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - ME 

(EXEQUENTE)

SAMPAIO & ASSOCIADOS, AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

TRIBUTARIA S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL OAB - MT11504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017894-65.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SAMPAIO & ASSOCIADOS, AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA 

TRIBUTARIA S/S LTDA - ME, ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EMPRESARIAL LTDA ME - ME EXECUTADO: ROOT BRASIL AGRO 

NEGOCIOS LTDA Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, sob pena de 

cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014506-62.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SAFILO DO BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA MEGUMI IIDA OAB - SP95740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA MUNDIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA CAROLINA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6435/6436, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 Ofício nº 1014506-62.2017.8.11.0041 Cuiabá- MT, 22 de 

abril de 2020. Referência: Processo n. 1014506-62.2017.8.11.0041 Parte 

autora: EXEQUENTE: SAFILO DO BRASIL LTDA. Parte ré:EXECUTADO: 

OTICA MUNDIAL LTDA - ME, MARIA CAROLINA ROCHA Assunto: 

Solicitação de informações Senhor(a) Presidente: Solicito a Vossa 

Senhoria, as providências necessárias, no sentido de informar este Juízo, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se as executadas MARIA CAROLINA 

ROCHA ME, inscrita no CNPJ nº 08.028.556/0001-06 e MARIA CAROLINA 

ROCHA, inscrita no CPF nº 907.217.721-53, possuem previdência privada 

em seus nomes. Atenciosamente, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA 

ZANOLO JUÍZA DE DIREITO Documento assinado eletronicamente Ao(À) 

Senhor(a) Presidente da Brasilprev Rua Alexandre Dumas, 1671 - 

Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo - SP, 04717-004

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020513-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR INACIO GRIBLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020513-02.2019.8.11.0041 Intime-se a embargada 

para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos 

(Id. 30893261), nos termos do artigo 1.023, §2º, do CPC/15. Após, 

conclusos. Cuiabá, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1053900-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

MAIRA REGINA DE CARVALHO OAB - 581.433.861-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T. L. A. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017816-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE SOUZA BERGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017816-71.2020.8.11.0041 MARCOS DE 

SOUZA BERGO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 22/09/2020, às 08h45 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017945-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELY BARBOSA FONSECA (REU)

JOAQUIM OSORIO BARBOSA FILHO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1017945-76.2020.8.11.0041 

Autor: ALLIANZ SEGUROS S/A Réu: LUCIELY BARBOSA FONSECA e 

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

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

para o dia 10/08/2020, às 10h00 - Conciliação 04, a ser realizada pela 

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

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

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

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

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

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

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 
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havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017783-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017783-81.2020.8.11.0041 EDER 

JUNIOR FERNANDES PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

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

(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 22/09/2020, às 09h00 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017858-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) 1017858-23.2020.8.11.0041 DOMINGOS 

SAVIO DA SILVA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cite-se 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

22/09/2020, às 09h30 - Conciliação 05, a ser realizada pela Central de 

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

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

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

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

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015861-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - MT36921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HC LIMA PARTICIPACOES SA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1015861-05.2020.8.11.0041 

Autor: SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS 

LTDA Réu: HC LIMA PARTICIPACOES SA Cite-se e intime-se a parte 

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

audiência de conciliação designada para o dia 10/08/2020, às 10h30 - 

Conciliação 04, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 
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quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1049152-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAURI BRITO DE JESUS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

LUIS CARLOS DOS SANTOS SILVA (TESTEMUNHA)

GIZELE RIBEIRO ANDRADE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049152-30.2019.8.11.0041. 

EMBARGANTE: WENDER JOSE DA COSTA EMBARGADO: MRV PRIME 

PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA Intime-se a 

empresa embargada para manifestar-se sobre a alegação de conexão 

desta lide com outras ações distribuídas em 2015 na Comarca de Várzea 

Grande e Cuiabá, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026633-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DO NASCIMENTO ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022097-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HESTON MARIO JULIANGELO DA CUNHA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023103-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO ANTUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005584-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - SP417741 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005584-61.2019.8.11.0041 Intime-se a 

empresa requerida para manifestar sobre os documentos juntados no ID 

22500885, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos para o 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005584-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIANA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - SP417741 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1005584-61.2019.8.11.0041 

Autor: BRUMAR CONSTRUTORA LTDA - EPP Réu: EUCATEX INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

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

designada para o dia 28/05/2019, às 09h30 - Conciliação 07, a ser 

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

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

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 
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constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

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

relação consumerista havida entre as partes, defiro a inversão do ônus da 

prova, nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada em sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013798-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012737-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MATHEUS BASTOS KOHLHASE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011138-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCENEIA NONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1011138-74.2019.8.11.0041 Intime-se a 

autora para manifestar-se sobre o pedido de decadência formulado pela 

empresa requerida no ID 22716870,no prazo de 15 dias. Após, voltem-me 

conclusos para o saneador. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1048900-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020734-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALY CAVALCANTE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055613-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPEDITO DONIZETE ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008193-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADNA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1008193-17.2019.8.11.0041 Intime-se a 

autora para manifestar-se sobre o pedido de conexão desta lide com 

aquela que tramita na Sexta Vara Cível, no prazo de 15 dias. Após, 

voltem-me conclusos para o saneador. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031467-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DIEGO RAMOS DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038021-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1051273-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO COSTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061776-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIANE VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS PEREIRA OAB - MT0015599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AV. AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( ) Processo n°: 1061776-14.2019.8.11.0041 

Autor: JESSIANE VIEIRA DE ARAUJO Réu: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cite-se e intime-se a parte requerida 

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

de conciliação designada para o dia 14/07/2020, às 08h30 - Conciliação 

02, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 

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

do réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

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

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

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

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

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

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

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada em sistema. 

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007352-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO LAURIANO MENDES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerido/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1042598-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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CARLOS AUGUSTO DA SILVA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058942-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT12342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047813-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON MOTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056949-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE FANTIN FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT11167-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITCHEGUI COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - EPP (REU)

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias. INTIMAÇÃO das Partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no mesmo prazo. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054826-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSATI OAB - SP43556 (ADVOGADO(A))

LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - SP190262 (ADVOGADO(A))

VALERIA PEREIRA NACAYAMA OAB - SP348958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARROS FALCAO (REU)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para efetuar o pagamento do depósito de diligência para 

cumprimento do mandado, no prazo de 10 (dez) dias, emitido pelo site 

www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006269-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o 

AUTOR, na pessoa de seu (s) advogado(s), para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044090-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIR CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 

3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011177-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA ANDREIA LINHARES PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Partes da designação da pericia para o dia 23/06/2020, por ordem de 

chegada das 08:00 as 10:30 horas que realizar-se-à na clinica do perito 

Dr. Flávio Ribeiro de Mello - localizada na Avenida das Flores, nº 843, 

Bairro Jardim Cuiabá (Bloco de Consultórios do Complexo Hospitalar de 

Cuiabá, 1º Andar, sala 11 entrada pela Rua das Dalias), em Cuiabá, fones: 
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3025-3060 e ou 9223-7073. Ficam intimadas as partes e assistentes 

técnicos, através dos seus patrono da referida designação. O não 

comparecimento implicará no julgamento antecipado da lide.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1085222 Nr: 3900-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO JORGE 

BERNARDINI - OAB:242.289SP, EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - 

OAB:17703, MARLON HUDSON MACHADO - OAB:15.642/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Torno sem 

efeito a tutela de urgência deferida às fls. 63/64, cujos efeitos foram 

extendidos na decisão saneadora de fls. 235/237.Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser observadas as 

disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o autor beneficiário da 

justiça gratuita.Transitada em julgado a sentença, não havendo 

requerimento, arquivem-se os presentes autos.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1097002 Nr: 9301-06.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO ROQUE SANTANA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO OLIVEIRA AMADO - 

OAB:11.506/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS POLISEL - 

OAB:12.909

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:a)CONDENAR a 

requerida, ao pagamento de indenização por dano material 

correspondente à devolução, na forma simples, dos denominados “juros 

de obra” no período de 20/12/2013 a 22/08/2014. Os valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da citação;b)CONDENAR a requerida ao ressarcimento da quantia 

comprovadamente despendida pelo autor com aluguéis no período de mora 

da construtora (fls. 61/63), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a 

data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da 

citação;c)Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais 

fixo em 20% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85 do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1114469 Nr: 16498-12.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR LUZIA DE OLIVEIRA CAMPOS, NAYANY DE 

OLIVEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇO BRASIL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLENILDE FELICIANO BEZERRA 

FERRAREZ - OAB:20.993/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT

 1) INTIME-SE a parte ré/reconvinte a promover, no prazo de 15 (quinze) 

dias, o recolhimento das custas processuais relativas à reconvenção, sob 

pena de extinção da reconvenção.

 2) Após o recolhimento das custas da reconvenção, voltem-me 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1118669 Nr: 18181-84.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNANDES PIROVANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARD HOME CUIABÁ 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, nos 

termos do art. 487, I do CPC.Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC/2015.Contudo, deferida a 

gratuidade da justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC.Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1118901 Nr: 18295-23.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCDS, MAIRENE DULCE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laudelina Ferreira Torres - 

OAB:13361

 Tendo em vista que a requerida pugnou pela produção de provas orais, 

DEFIRO o pedido, e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

09/09/2020, às 14:00 horas, para fins de oitiva das testemunhas já 

arroladas e as que vierem a ser oportunamente arroladas, até o máximo 

de 10 (dez) para cada parte (art. 357, §6º do CPC), devendo o rol de 

testemunhas ser ofertado em até 15 (quinze) dias contados da intimação 

desta decisão.Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a 

secretaria do Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas 

hipóteses do §4º, art. 455, do CPC.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1124150 Nr: 20518-46.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO TREVINHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3.825/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTINO ANTONIO DA 

SILVA NETO - OAB:6707

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento das verbas 

locatícias e despesas cartorárias, no valor total de 93.276,98 (noventa e 

três mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), 

quantia esta que deverá ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, e 

de correção monetária pelo INPC, ambos desde o vencimento de cada 
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parcela da obrigação.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

r e q u e r i d o ,  a r q u i v e m - s e  o s  p r e s e n t e s 

autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1126038 Nr: 21344-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DA SILVA, MHDS, EVA CRISTIANE 

PALOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FATIMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A, LUZIA ANGELICA DE ARRUDA - OAB:9.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ARGILIO LORENCETTI 

- OAB:107189/SP

 SANEAMENTO

 Não vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses 

previstas nos artigos 354 (extinção do processo) e art. 355 (julgamento 

antecipado do mérito) do Código de Processo Civil.

Preliminar de incompetência territorial

A presente demanda visa à prestação de contas decorrentes de verbas 

alimentares, o que atrai a competência do foro do domicílio dos autores, 

nos termos do art. 53, II, do CPC/15, razão pela qual rejeito a preliminar.

Preliminar de incompetência em razão da matéria

A controvérsia nos autos não se cinge ao direito sucessório, mas à 

prestação de contas de verbas supostamente percebidas pelo requerido, 

avô das autoras, a título de “Seguro Social de Portugal” em nome do 

falecido MARCOS ROGÉRIO DA SILVA, pai das requerentes, pelo que 

rejeito essa preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam

Tendo em vista que os autores afirmam na petição inicial que sua genitora 

outorgou poderes ao requerido para que este a representasse junto ao 

Seguro Social português, bem como assinasse todos os documentos 

necessários para o recebimento do benefício dos autores, patente a 

legitimidade do réu para figurar no polo passivo na presente demanda.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Matéria controvertida

A questão de fato e de direito nestes autos refere-se à prestação de 

contas do valor supostamente percebido pelo requerido, a título de 

“Seguro Social Português”, em virtude da morte do genitor dos autores.

Ante o pedido expresso de ambas as partes, DEFIRO a expedição de 

ofício ao Departamento de Relações Internacionais e Convenções de 

Segurança Social (DRISS), solicitando informações a respeito do 

pagamento do benefício “Seguro Social” em nome do falecido MARCOS 

ROGÉRIO DA SILVA.

 Com a resposta, dê-se vista dos autos às partes e, em seguida, ao 

Ministério Público.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1127385 Nr: 21914-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO CARLOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SANTOS PALMA DE LIMA, PAMELA 

KIVIA CORREA E SILVA, ERICK ROGER VENTURA STROBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTONIO CARLOS - 

OAB:20.710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA VENTURA STROBEL - 

OAB:23968/O, FERNANDO MARQUES E SILVA - OAB:7731/MT

 1)JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, em relação aos requeridos 

RAFAEL SANTOS PALMA DE LIMA e PAMELA KIVIA CORREA E SILVA. 

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, devendo ser observadas as 

disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser o requerente beneficiário 

da justiça gratuita. 2)JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, em relação ao requerido ERICK ROGER VENTURA STROBEL, para 

(i) condená-lo a pagar o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil 

reais) – em cumprimento às cláusulas do contrato de compra e venda que 

firmou com o autor (fls. 31/33) –, quantia esta que deverá ser acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês, e de correção monetária pelo INPC, 

ambos desde o vencimento da obrigação; e (ii) determinar que entregue ao 

autor os móveis e equipamentos listados na petição inicial (fl. 10v).Em 

razão da sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC/15), 

condeno-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1153969 Nr: 33501-77.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARO PAES BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GIMENEZ DA SILVA, PAULO 

EDUARDO PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O, THIAGO MAGANHA DE LIMA - OAB:17.538/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.147

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)DECRETAR a rescisão do 

contrato de locação de imóvel não residencial celebrado entre as 

partes;b)CONDENAR os requeridos ao pagamento dos aluguéis em atraso, 

no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a partir de junho de 

2016 até a data da entrega das chaves do imóvel – 15/03/2017 –, 

corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de cada parcela, e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.Torno definitiva a 

liminar de imissão na posse (fl. 95).Em razão da sucumbência mínima (art. 

86, parágrafo único, do CPC/15), condeno os requeridos ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1156147 Nr: 34366-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA FONSECA DIAS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A/MT, CARLOS ROBERTO SIQUEIRA CASTRO - 

OAB:15.103-A, GUSTAVO GONÇALVES GOMES - OAB:266894-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para (i) determinar que a 

requerida autorize e custeie à parte autora, o tratamento cirúrgico 

denominado “RIZOTOMIA COM ABLAÇÃO DA INERVAÇÃO FACETÁRIA” 

indicado por seu médico ortopedista, conforme determinado na decisão 

liminar, que neste ato torno definitiva; e (ii) condenar a requerida ao 

pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença.Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1156160 Nr: 34372-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YPÊ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA -ME, IVOMAR 

ALVES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL GOLDEN VILLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO VALÉRIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de 

R$40.939,96 (quarenta mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e 

seis centavos), referente aos serviços prestados pela autora nos meses 

de fevereiro a maio de 2015, quantia esta que deverá ser acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, e de correção monetária pelo INPC, ambos 

desde o vencimento de cada parcela da obrigação.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.Após 

o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1112178 Nr: 15609-58.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - 

OAB:25429/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito de R$1.918,52 – objeto de 

inscrição no SERASA (fl. 30) –, e de relação jurídica que ampare os 

descontos mensais de R$111,82, realizados na folha de pagamento do 

autor a partir de maio/2014; e (ii) condenar a requerida a devolver em 

dobro a quantia de R$111,82, descontada mensalmente da folha de 

pamento do autor a partir de maio/2014, acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês, e de correção monetária pelo índice INPC, ambos 

desde a data de cada desconto irregular.Torno definitiva a liminar 

concedida às fls. 41/41v.Em razão da sucumbência mínima (art. 86, 

parágrafo único, do CPC/15), condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, 

do Código de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1140991 Nr: 27850-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VIDAL LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA., MTM CONSTRUÇÕES LTDA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA, SPE 

PRESIDENTE MARQUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240, RENATO 

VALÉRIO FARIA DE OLIVEIRA - OAB:15.629/MT

 As partes se compuseram amigavelmente, consoante acordo noticiado às 

fls. 3.636/3.641.

Assim, diante do termo de acordo apresentado, a homologação do pacto é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo entabulado entre 

as partes, DECLARANDO EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

487, III, b, do Código de Processo Civil.

Defiro ainda, o pedido de segredo de justiça.

Custas e honorários na forma acordada.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1161787 Nr: 36677-64.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE ACSA PROPODOSKI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOANA ALESSANDRA 

GONÇALVES DE QUEIRÓZ - OAB:14.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MEIRE CORREIA DE SANTANA 

DA COSTA MARQUES - OAB:9.995/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:a)CONDENAR a 

requerida ao ressarcimento da quantia comprovadamente despendida pela 

autora com aluguéis no período de mora da construtora (16/08/2012 até 

26/08/2013), corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do 

desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.Diante 

da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a 

cargo da autora e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas 

processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1111431 Nr: 15283-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAIAGUAS PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSIT DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16.240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA APARECIDA CAPUTO - 

OAB:105973/SP, Reginaldo Ferreti da Silva - OAB:OAB/SP 244.074, 

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - OAB:21238/O

 2) Com fundamento no art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)DECRETAR a rescisão do 

contrato de locação de imóvel não residencial celebrado entre as 

partes;b)CONDENAR a requerida ao pagamento dos aluguéis, no valor de 

R$2.968,00 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais), a partir de 

05/08/2015 até a data da entrega das chaves do imóvel – 21/07/2017 –, 

corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de cada parcela, e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.c)CONDENAR a 

requerida ao pagamento do IPTU referente ao ano de 2016; e da multa por 

rescisão contratual prevista na cláusula 28ª do contrato de locação, no 

valor de 03 (três) aluguéis vigentes à época do início do inadimplemento, 

isto é, 05/08/2015, data a partir da qual o montante deverá ser corrigido 

pelo INPC, devendo, ainda, ser acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a contar da citação.Em razão da sucumbência mínima (art. 

86, parágrafo único, do CPC/15), condeno a requerida ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1146294 Nr: 30104-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANACLAUDIA SANTOS VILELA, ROBERTO RODRIGUES 

DO PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HESA 115 INVETIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL ALVES RODIRGUES 

DOS SANTOS - OAB:18330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:OAB/MT 11.210-A

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Mantenho a 

liminar de fls. 170/170-v, por ser inviável sua revogação.Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, 

os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da ação, na 

forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. Contudo, deferida a gratuidade da 

justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, 

assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no 

estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados 

da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Após o trânsito 

em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo

 Cod. Proc.: 1152119 Nr: 32622-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BARROS JUNIOR - 

OAB:16.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA - 

OAB:OAB/SP214.918

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, 

para:a)REJEITAR a prejudicial de mérito de prescrição para cobrança da 

comissão de corretagem;b) DECLARAR rescindido o contrato entabulado 

entre as partes, confirmando a liminar de fls. 260/261;c)DECLARAR nula a 

cláusula 6.4 do contrato (fl. 87);d)CONDENAR a requerida para que 

proceda, após a retenção dos 25% a título de custos administrativos, à 

devolução das parcelas pagas pelo autor, incluída a comissão de 

corretagem, sobre as quais deverão incidir correção monetária pelo índice 

do INPC, a partir do desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual; 

e)CONDENAR a requerida ao pagamento da multa prevista na cláusula 

7.3.1.1. do contrato, correspondente a 0,5% do valor total do imóvel 

corrigido monetariamente, a iniciar desde a data em que o imóvel deveria 

ser entregue, com o prazo de tolerância de 180 dias (dezembro/2015). Os 

valores devem ser calculados no período em que perdurou a inadimplência 

da construtora (dezembro/2015 até o pedido de rescisão do contrato pelo 

autor em 25/08/2016), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC 

a partir da citação e juros legais de 1% ao mês a partir desta 

sentença.Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na 

proporção de 70% a cargo do autor e 30% a cargo da ré, ao pagamento 

das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 

2° do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035142-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLANDE EVANGELISTA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1035142-78.2019.8.11.0041 Cuida-se de 

Embargos de declaração formulado pela parte requerida, argumentando 

que não requereu a produção de prova pericial ante a existência de laudo 

administrativo. Decido. Sem maiores sobressaltos, tenho que razão não 

assiste à peticionante. Inicialmente é válido registrar que no caso em 

análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a 

qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela embargante, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente. Nesse trilhar, colaciono o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. 

ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO. TEORIA DAS CARGAS 

PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO 

ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA 

NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA.DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS 

PELO PERITO. DESCABIMENTO. 1. Preambularmente, cumpre destacar que 

é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, 

uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para 

a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo 

óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte 

demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o 

que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se 

que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o 

encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao 

magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para 

deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria 

produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização 

para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as 

melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas 

de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os 

fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão 

do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de 

determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é 

aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que 

detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade 

real e obter a almejada Justiça. 4.Releva ponderar que a dinamização do 

ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 

333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for 

verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, 

pois não possui as melhores condições para a realização de prova 

necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte 

para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com 

a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante 

estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, 

pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente 

no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores 
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condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de 

seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6.No presente feito 

não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 

333 do Código de Processo Civil estabelece que oshonorários do perito 

serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame 

técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou 

determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe 

em dificultar a realização da prova pretendia ou retardar a solução da 

causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante 

necessário a produção da prova pretendida. 7.Destaque-se que mesmo a 

perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória. 8.Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da 

distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa 

definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas 

para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no 

curso do feito, dentre as quais os honoráriospericiais. Logo, não há 

prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a 

prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva 

jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos 

discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. 

Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os 

honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a 

avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o 

magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência 

em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, 

atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. 10. 

Impossibilidade da devolução dos valores recebidos pelo Perito em razão 

do não comparecimento da parte autora para a realização do exame, uma 

vez que o referido profissional estava disponível para a realização do 

trabalho para o qual foi designado, devendo a recorrente buscar o 

montante que entende cabível da parte sucumbente Negado seguimento 

ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70060524923, 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes 

do Canto, Julgado em 14/07/2014) Além disto, o laudo administrativo é 

unilateral e não passou pelo crível do contraditório. Ante o exposto, rejeito 

os embargos e determino a intimação da requerida para que efetue o 

depósito dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022533-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MOREIRA DE CASTILHO STRABELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1022533-63.2019.8.11.0041 Cuida-se de 

Embargos de declaração formulado pelo requerido, alegando que não 

requereu a produção de prova pericial ante a existência de laudo 

administrativo. Decido. Sem maiores sobressaltos, tenho que razão não 

assiste ao peticionante. Inicialmente é válido registrar que no caso em 

análise é aplicável a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, a 

qual parte da premissa que pode o Magistrado realizar a distribuição do 

ônus probatório segundo as condições das partes. Assim, sendo uma das 

partes hipossuficiente na relação jurídica, pode o Magistrado determinar a 

inversão probatória, recaindo o encargo quando da necessidade da 

produção de provas na parte que melhor dispor de condições técnicas, 

profissionais e econômico-financeira, a fim de se apurar a verdade real. 

Registra-se que as partes devem guardar consigo durante o decorrer do 

processo os princípios da boa fé e da cooperação em vista de obter a 

verdadeira justiça. Saliente-se que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita, e é de conhecimento de todos que o Estado, o qual caberia o 

ônus de suportar tal encargo não dispõe de verba suficiente para 

realização de tais provas, o que leva os peritos particulares a recusar as 

nomeações. Dessa forma, em respeito ao principio da cooperação 

processual, aliado a hipossuficiência da parte autora, entendo 

perfeitamente possível que tal encargo seja suportado pela embargante, 

até porque poderá buscar o montante despendido com os honorários 

periciais da parte sucumbente. Além disto, o laudo administrativo é 

unilateral, não tendo passado pelo crível do contraditório. Ante o exposto, 

REJEITO os embargos de declaração e determino a intimação do requerido 

para que efetue o pagamento dos honorários periciais, em 10 dias. 

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014217-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALQUIRYA BORGES SIMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MOURA DUETI SILVA OAB - MT21142/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1014217-61.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

WALQUIRYA BORGES SIMI REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Trata-se de matéria exclusivamente de direito, a 

qual prescinde de produção outras provas, o feito encontra-se 

suficientemente instruído, comportando o julgamento no estado em que se 

encontra. Intime-se e voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 27 de 

abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008366-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIELE FREITAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008366-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KATIELE FREITAS DE OLIVEIRA REU: AGEMED SAUDE S/A Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo o feito está devidamente instruído, 

comportando o julgamento no estado em que encontra. Intimem-se e 

voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010808-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA OAB - MT21515-O (ADVOGADO(A))

MANOEL CASADO JUNIOR OAB - MT16631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010808-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDVALDO RIBEIRO RODRIGUES REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Mantenho os benefícios da justiça gratuita 

concedidos ao autor, por seus próprios fundamentos, uma vez que a 

empresa requerida não comprovou que não se trata de hipossuficiente. 

Indefiro o pedido de produção de provas orais, uma vez que se trata de 

matéria exclusivamente de direito e o feito comporta o julgamento 

antecipado. Intimem-se e voltem-me conclusos para sentença. CUIABÁ, 27 

de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008711-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. VIDOTTI EIRELI - EPP (AUTOR(A))

A. V. PINHEIRO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TOTVS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008711-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): M. 

J. VIDOTTI EIRELI - EPP, A. V. PINHEIRO EIRELI - ME REU: TOTVS S.A. Não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos art.354 e art. 355, assim passo ao saneamento do processo. Trata-se 

de relação de consumo, portanto comporta a inversão do ônus da prova. 

A matéria de fato alegada neste processo refere-se a má-prestação de 

serviços pela empresa requerida, a quem compete provar que prestou os 

serviços contratados pela autora com o devido esmero. Assim, defiro os 

pedidos de produção de provas orais, pericial e documental e nomeio 

como perita a empresa Mediape, para fazer o levantamento pericial sobre 

os computadores e programas adquiridos pela autora, bem como sobre as 

falhas na prestação dos serviços alegados. Intimem-se as partes para 

apresentarem os quesitos e indicarem assistentes técnicos, se quiserem. 

Após, intime-se a empresa perita para apresentar sua proposta de 

honorários, que serão arcados pela empresa requerida. CUIABÁ, 27 de 

abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005288-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ANDRE DA SILVA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS OAB - MT21852-O (ADVOGADO(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER OAB - MT22379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005288-39.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO ANDRE DA SILVA FILHO REU: AGUAS CUIABÁ S/A Não vejo 

quaisquer das hipóteses dos artigos 354 ou 355 do CPC, neste processo, 

assim passo ao saneador. Não há questões processuais pendentes. A 

questão de fato e de direito neste processo refere-se à regularidade no 

funcionamento do hidrômetro instalado dentro da residência do autor. Ante 

o pedido expresso do autor, defiro a realização da perícia técnica no 

hidrômetro instalado na unidade consumidora do autor. Nomeio a empresa 

Forense Lab - Perícias e Consultoria como perita. Intimem-se as partes 

para indicarem assistentes técnicos e formularem quesitos, se quiserem. 

Após, intime-se a perita nomeada para apresentar sua proposta de 

honorários, os quais serão custeados pelo autor, em razão do seu pedido. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008799-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RIO CLARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT18244-O (ADVOGADO(A))

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RIO MANSO (REU)

PHOENIX TOWER PARTICIPACOES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

SERGIO MIRISOLA SODA OAB - SP257750 (ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1008799-45.2019.8.11.0041 Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo a lide está suficientemente instruída, 

comportando o julgamento no estado em que se encontra. Assim, indefiro 

o pedido de produção de provas orais. Intimem-se e voltem-me conclusos 

para sentença. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022816-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1022816-23.2018.8.11.0041 Tendo em vista 

a juntada de documentos novos pelo autor, a observância do princípio do 

contraditório impõe o conhecimento da parte adversa. Intime-se a ré para 

se manifestar sobre a petição Id 29265626 e os documentos Id 29265627, 

29265629 e 29265630, juntados pelo autor em 14/02/2020, no prazo de 15 

dias. Após, tendo em vista que as partes não pretendem produzir outras 

provas, voltem conclusos para sentença. Intime-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028209-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GUIMARAES BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028209-26.2018.8.11.0041 Tendo em vista 

a juntada de documentos novos pelo autor, a observância do princípio do 

contraditório impõe o conhecimento da parte adversa. Intime-se a ré para 

se manifestar sobre a petição Id 28251090 e os documentos Id 28251891 

e 28251893, juntados pelo autor em 22/01/2020, petição Id 29265610 e 

documento Id 29265611, juntados pelo autor em 14/02/2020, no prazo de 

15 dias. Após, como as partes não pretendem produzir outras provas, 

voltem conclusos para sentença. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 
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Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020583-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR COSTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1020583-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUGUSTO CESAR COSTA DE ALMEIDA REU: BANCO ITAUCARD S/A 

Tendo em vista que o réu ao especificar as provas juntou aos autos as 

faturas do cartão de crédito nº 4593.1502.5559.2394 aduzindo que a 

juntada tem por escopo “legitimar a contratação do produto ante a 

existência de lançamentos de compra no cartão” , a observância do 

princípio do contraditório impõe o conhecimento da parte adversa. 

Intime-se o autor para se manifestar sobre a petição Id 16235999 e os 

documentos a ela anexados, no prazo de 15 dias. Após, como as partes 

não pretendem produzir outras provas, voltem conclusos para sentença. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057143-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA VIAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1057143-57.2019.8.11.0041 Intime-se. 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Assim, intime-se a parte 

requerida, PORTO SEGURO COMPANHIA, para que apresente sua 

contestação, no prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054826-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO CULTURAL DE RENOVACAO TECNOLOGICA 

SOROCABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ROSATI OAB - SP43556 (ADVOGADO(A))

LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - SP190262 (ADVOGADO(A))

VALERIA PEREIRA NACAYAMA OAB - SP348958 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA BARROS FALCAO (REU)

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

811 PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - 4ª VARA CÍVEL Processo nº 1054826-86.2019.8.11.0041 

Desnecessária a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que 

as partes podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de 

designação de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao 

CEJUSC ficará sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), 

podendo levar meses para a sua realização. Dessa forma, determino 

CITAÇÃO da parte requerida, para que apresente sua contestação, no 

prazo de 15(quinze) dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005226-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STENIO RODRIGO RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005226-62.2020.8.11.0041 Desnecessária 

a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes 

podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação 

de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Dessa forma, intime-se a parte requerente, para 

IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15(quinze) dias. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056571-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX COMERCIO E ATACADO DE MATERIAL GRAFICO E INFORMATICA 

EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1056571-04.2019.8.11.0041 Desnecessária 

a redesignação de audiência de conciliação, uma vez que as partes 

podem se conciliar a qualquer tempo, independentemente de designação 

de audiência. Além do mais, a pauta de audiências junto ao CEJUSC ficará 

sobrecarregada pelo fato da pandemia (COVID 19), podendo levar meses 

para a sua realização. Dessa forma, determino CITAÇÃO da parte 

requerida, para que apresente sua contestação, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022816-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773-O (ADVOGADO(A))

GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO OAB - MT24539/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022816-23.2018.8.11.0041. AUTOR: LUCAS 

RANGEL ANTUNES MACIEL RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c.c 

Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por LUCAS RANGEL ANTUNES MACIEL contra IUNI UNIC EDUCACIONAL 

LTDA (UNIC CUIABÁ). O autor afirma ser acadêmico do curso de medicina 

junto à instituição ré, com financiamento de 93,96% pelo Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES), desde 2016. Conta 

que efetuou o ultimo aditivo, correspondente ao primeiro semestre de 

2018, contudo, foi surpreendido com a cobrança de R$ 37.031,61 (trinta e 

sete mil e trinta e um reais e sessenta e um centavos), referentes às 

mensalidades do corrente ano. Ocorre que, ao realizar a cobrança 

indevida, a ré sequer apresentou justificativa quanto à finalidade do débito, 

sendo discriminada apenas como: FIES NÃO ADITADO. Ao contrário disso, 

o aditamento para o primeiro semestre de 2018 foi devidamente realizado 

em 10/02/2018. Apesar de tentar solucionar o impasse 

administrativamente, a ré se quedou inerte. Assim, pleiteia a concessão de 

tutela de urgência para que a parte ré: i) suspenda imediatamente toda e 

qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do valor já garantido 

pelo FIES; ii) se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de 

inadimplentes; iii) se abstenha de bloquear os acessos da parte 

requerente ao sistema da instituição, bem como campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas; iv) se 

abstenha de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em razão 

dos débitos discutidos nos autos; v) em caso de descumprimento seja 

aplicada multa diária. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. No que 

dispõe o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se 

do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir, 

aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a 

concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova 

inequívoca capaz de autorizar uma sentença de mérito favorável, como 

outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico que a pretensão em sede 

liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico a probabilidade do direito 

deduzido, notadamente pelos documentos anexados junto a inicial, donde 

há evidências de que a parte requerente é beneficiária de financiamento 

estudantil no valor correspondente a 93,96% da mensalidade do curso de 

Medicina, bem como que foi feito o aditamento do FIES referente ao 1º 

Semestre de 2018. Observa-se que o impedimento da realização de 

rematrícula nos semestres posteriores, bem como bloquear os acessos da 

parte requerente ao sistema da instituição, bem como campus 

universitário, frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas 

ocasiona risco de dano, pois poderá perder o semestre letivo de sua 

graduação, impedindo de dar prosseguimento ao curso. Quanto à 

suspensão das cobranças dos valores a título de mensalidade e a 

abstenção de inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao 

crédito, tais pleitos também merecem guarida ao passo que o 

financiamento estudantil é 93,96%, de maneira que não teria razão para 

realizar cobranças de valores que correspondem a quase o semestre 

inteiro. Demais disso, constata o perigo de dano em face dos prejuízos 

econômicos causados pela inscrição negativa do nome do autor, o qual 

ficará impossibilitado de trabalhar com seus créditos e formalizar 

transações comerciais. É valido ainda consignar que o deferimento das 

medidas postuladas não representa perigo de irreversibilidade, pois nos 

termos do art. 296, do CPC, a tutela de urgência pode ser a qualquer 

tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência: a) SE ABSTENHA 

de cobrar e inserir o nome da parte reclamante nos cadastros de 

inadimplentes referentes aos débitos aqui discutidos, no valor de R$ 

37.031,61 (trinta e sete mil e trinta e um reais e sessenta e um centavos), 

bem como futuros débitos relacionados ao valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES, até ulterior deliberação; b) SE ABSTENHA de 

aplicar sanções pedagógicas ou administrativas ao requerente, relativas 

ao uso do sistema da instituição, acesso ao campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamada e realização de provas. c) SE 

ASBSTENHA de impedir as rematrículas dos semestres posteriores em 

razão dos débitos discutidos nos autos; d) Para o caso de não 

cumprimento da determinação por parte da parte Requerida, imponho a 

multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do 

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

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

02/10/2018, às 8h30 – Sala 7, com vistas à conciliação a ser realizada 

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

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

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

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

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

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

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

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

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

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

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

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

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

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

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

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

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

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

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

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

autora (art. 344, CPC). Antevendo a relação consumerista entre as partes, 

DEFIRO a inversão do ônus da prova. Defiro à parte autora os benefícios 

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

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1028209-26.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO MARCOS GUIMARAES BORGES RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por João 

Marcos Guimarães Borges contra Iuni Educacional S/A. O autor afirma ser 

acadêmico do curso de medicina junto à instituição ré, com financiamento 

de 100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior 

(FIES), desde 2015. Conta que efetuou o ultimo aditivo, correspondente ao 

primeiro semestre de 2018, contudo, foi surpreendido com a cobrança de 

R$19.228,48 (dezenove mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e oito 

centavos), referente a mensalidades em aberto. Assim, pleiteia a 

concessão de tutela de urgência para que a parte ré suspenda 

imediatamente toda e qualquer cobrança do valor da mensalidade, além do 

valor já garantido pelo FIES; se abstenha de incluir o nome do autora no 

cadastro de inadimplentes; se abstenha de condicionar a rematrícula e o 

aditamento dos próximos semestres até o final do curso; e se abstenha de 

criar qualquer embaraço ou óbice à autora para a realização das 

atividades acadêmicas. DECIDO. No que dispõe o art. 300 do CPC/2015, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que 

havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, tem-se 
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como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais 

necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar uma sentença de 

mérito favorável, como outrora se exigia. Em análise aos autos, verifico 

que a pretensão em sede liminar merece prosperar. Na hipótese, identifico 

a probabilidade do direito deduzido, notadamente por não verificar o motivo 

da existência dos débitos constantes no documento de Id. 14995846, ante 

a existência do contrato de financiamento e aditamentos (Id. 14995848, 

14995854 e 14995859) O perigo de dano exsurge da possibilidade de 

suspender o serviço essencial da parte reclamante e de ser constrangida 

a efetuar um pagamento supostamente indevido. Por fim, não vislumbro na 

antecipação do provimento jurisdicional almejado, o perigo de 

irreversibilidade, tanto sob o aspecto jurídico quanto sob o aspecto fático, 

pois que nos termos do art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a 

qualquer tempo revogada ou modificada, surgindo novos fatos que assim 

autorizem. Diante do exposto, com amparo no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO em parte os pedidos liminares, determinando que a 

requerida: a) SE ABSTENHA de cobrar e inserir o nome da parte 

reclamante nos cadastros de inadimplentes referente aos débitos aqui 

discutidos, no valor de R$19.228,48 (dezenove mil duzentos e vinte e oito 

reais e quarenta e oito centavos), bem como futuros débitos relacionados 

ao valor da mensalidade, além do valor já garantido pelo FIES, até ulterior 

deliberação; b) SE ABSTENHA de condicionar a rematrícula e o aditamento 

dos próximos semestres até o final do curso, em razão dos débitos aqui 

discutidos. c) SE ABSTENHA de aplicar sanções pedagógicas ou 

administrativas à requerente, relativas ao uso das dependências da 

Instituição e realização de provas. Para o caso de não cumprimento da 

determinação por parte da parte Requerida, imponho a multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c 

artigo 537, do CPC/2015. Cite-se e intime-se a parte requerida com 

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

vistas à conciliação designada para o dia 16/10/2018, às 11h30 – Sala: 

Conciliação 07, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da 

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

do autor ou do réu à audiência de conciliação será considerado ato 

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

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

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

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

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

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

parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

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

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

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

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

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

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

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de agosto de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1015885-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP REU: INOVACAO 

SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Não 

vislumbro nessa quadra processual quaisquer das hipóteses previstas 

nos art. 354, e 355 do CPC, assim passo ao saneamento do processo. 

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a peça é 

compreensível, tanto que possibilitou o oferecimento destes embargos. A 

inexibilidade do título é matéria de mérito, a qual será objeto da produção 

das provas orais e documentais a serem produzidas pela embargante 

quanto à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. 

Assim, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

setembro de 2020, às 14 horas, para fins de oitiva das testemunhas 

arroladas, bem como a oitiva do depoimento pessoal das partes. Cabe ao 

advogado informar ou intimar suas testemunhas. CUIABÁ, 27 de abril de 

2020. Vandymara G R P Zanolo Juiz(a) de Direito

Sentença
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EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012437-23.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDINEIA RAMOS BORGES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA ajuizada por VALDINEIA RAMOS BORGES em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, 

alega o autor que recebeu em sua residência uma fatura de recuperação 

de consumo de energia, no valor de R$ 4.036,58 (quatro mil trinta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos), amparada na suposta irregularidade 

descoberta em seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção e 

respectiva penalidade foram realizadas de forma unilateral, violando o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, pugnou pela concessão 

de tutela de urgência, para determinar (i) que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, em 

razão do não pagamento dessa fatura; e (ii) que a requerida se abstenha 

de inserir o nome do requerente nos órgãos de restrição ao crédito em 

face do débito discutido na presente demanda. Ao final, pleiteou a 

procedência dos pedidos iniciais, para (i) declarar a inexistência do débito 

noticiado na fatura impugnada; e (ii) condenar a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi concedida no Id. 

13149230. A requerida apresentou contestação no Id. 14391525, 

defendendo, em síntese, a legitimidade da cobrança dos valores, diante da 

irregularidade encontrada nas instalações elétricas da unidade 

consumidora do autor, a qual foi fotografada. Afirma, ainda, que cumpriu 

as determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, pois notificou o 

requerente de todo o procedimento até então adotado, bem como das 

constatações do registro fotográfico. Requer, por fim, a improcedência 

dos pedidos iniciais. Impugnação à contestação no Id. 14886701. A parte 

requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito (Id. 15200947). Por 

sua vez, a autora não se manifestou. Vieram-me os autos conclusos. É 

relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o julgamento antecipado 
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da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. No caso, cinge a questão 

acerca da ilicitude da cobrança da fatura de recuperação de energia, no 

valor de R$ 4.036,58 (quatro mil trinta e seis reais e cinquenta e oito 

centavos), referente ao mês de junho de 2017 (Id. 13104160). O autor 

alega que a referida fatura está amparada na suposta irregularidade 

descoberta em seu medidor, cujo Termo de Ocorrência e Inspeção e 

respectiva penalidade foram realizadas de forma unilateral, violando o 

direito ao contraditório e à ampla defesa. Neste particular, razão lhe 

assiste. Isso porque, em que pese a requerida afirmar que cumpriu as 

determinações da Resolução nº 414/10 da ANEEL, não trouxe nenhum 

elemento apto a comprovar que notificou o requerente de todo o 

procedimento até então adotado, bem como das constatações do registro 

fotográfico. Da análise dos autos, verifica-se que a requerida promoveu, 

em 16/05/2017, inspeção na unidade consumidora do requerente, vindo a 

constatar irregularidade na instalação elétrica do imóvel, conforme Termo 

de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 620872, o qual, todavia, não foi 

assinado pelo requerente (Id. 14391537 – pag. 2). Desta forma, 

constata-se que não foi garantido ao autor o direito ao contraditório e à 

ampla defesa, pois este não foi notificado (i) da ocorrência apresentada 

em sua unidade consumidora; (ii) do recebimento de cópia do TOI; (iii) da 

possibilidade de cobrança de eventuais diferenças, de acordo com a 

Resolução da ANEEL nº 414/2010; e (iv) da possibilidade de defesa na 

forma da legislação vigente. Assim, mostra-se insubsistente o 

procedimento administrativo que resultou na cobrança da fatura objeto da 

presente demanda, porquanto não foi observada a legislação aplicável à 

espécie. Logo, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos 

termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, merecendo ser 

julgado procedente a pretensão inicial, neste ponto, para declarar a 

inexistência do débito noticiado na fatura de recuperação de consumo de 

energia cobrada no mês de janeiro de 2017. No que tange aos danos 

morais, restou demonstrado que a parte autora teve o serviço de natureza 

essencial suspenso, razão pela qual faz jus ao pleito indenizatório. 

Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é 

cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito 

formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, 

para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do 

causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e 

financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos critérios citados acima fixo a 

indenização em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para (i) 

declarar a inexistência do débito de R$ 4.036,58 (quatro mil trinta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos), noticiado na fatura de recuperação de 

consumo de referente a junho de 2017; e (ii) condenar a parte requerida 

ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Torno definitiva a 

tutela de urgência concedida no Id. 13149230. Condeno a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas às 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de 

abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1049632-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

PATRICIA GABRIELLE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Patricia Gabriele da Silva contra Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 09/08/2019, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de ilegitimidade passiva, adequação do valor da causa, 

ausência de documentos essenciais e irregularidade na representação, 

que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Realização de avaliação médica (ID 28554707), sendo 

apresentado laudo pericial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 09/08/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa A preliminar de adequação do valor da 

causa, não merece guarida, uma vez que em eventual indenização 

favorável ao autor, o real valor só será apurado após a realização da 

perícia judicial. Assim, mostra-se cabível o valor que é atribuído à causa 

considerando estar dentro do limite estabelecido pelo seguro obrigatório e 

que não é possível estabelecer de início o valor da indenização, nesse 

sentido: “VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALOR 

PROVISÓRIO. Não sendo possível estabelecer desde logo o valor da 

indenização, não é ilegal a decisão de manter provisoriamente o valor 

atribuído na inicial, a ser retificado a final. Recurso não conhecido.” 

(STJ-4ª T., REsp 132.261, Min. Ruy Rosado, Julgado em 19.8.97, Publicado 

em22.9.97). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. III – Da ausência de 

documentos A indenização por veículo não identificado, será paga nos 

mesmos valores condições e prazos como elenca o art. 7º da Lei 6194/74. 

Rejeito a preliminar mencionada. IV – Irregularidade na representação 

processual Em sede de preliminar alegou a requerida irregularidade de 

representação processual tendo em vista que a procuração de ID 

31492087 foi assinada a rogo e todos os documentos pessoais estão 

assinados por escrito. Pois bem, verifico que a parte autora já regularizou 

a representação, juntando em ID 29288754 nova procuração. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V – 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 25662781) e o laudo pericial (ID 28554707). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 
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convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de porcentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em seu membro direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (09/08/2019). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor 

da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de março de 2020. Vandymara G. 

R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040392-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CID IMOVEIS EIRELI - EPP REU: FRANCISCO CAMARA NETO Trata-se de 

Ação Monitória em que a autora alega que foi contratada para viabilizar a 

venda do imóvel de propriedade do réu, localizado na Rua E, Quadra 15, 

Casa 07, Loteamento Village Flamboyant, em Cuiabá-MT, na qualidade de 

corretora de imóveis, e logrou êxito em angariar comprador idôneo, Sr. 

Emerson Etore Moraes. Afirma, que somente pela intermediação efetuada 

já no primeiro semestre do ano de 2016 iniciou-se a negociação junto ao 

comprador e foi quem efetivou todas as visitas, conversas e tratativas, 

inclusive por email. Aduz que por conveniência do réu, as negociações 

foram suspensas no mês agosto de 2016, em razão da necessidade de 

quitação e liberação do ônus que incidia sobre o imóvel, porém, liberado o 

ônus, mesmo havendo o contrato de administração para venda do imóvel, 

procurou diretamente o comprador para efetivar a transação imobiliária, 

firmando contrato particular de venda e compra de bens imóveis com o 

Emerson Etore Moraes, com outorga da escritura, pelo valor de R$ 

200.000,00. Sustenta ter direito à comissão ajustada de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da operação, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). O réu ofertou Embargos Monitórios, Id 17885126, alegando que 

firmou com a autora/embargada, em 08 de março de 2016, Autorização de 

Venda com Exclusividade, com validade de 90 dias, o qual venceu em 08 

de junho de 2016. Afirma que a partir de então deu por encerradas as 

negociações de alienação do imóvel e passou a negociar sua quitação 

diretamente com a Instituição Financeira responsável pelo seu 

financiamento. Aduz que em 10 de agosto de 2016, apesar de vencida a 

autorização de venda, recebeu e-mail da autora/embargada apresentando 

proposta de compra realizada pelo fiador da locação do imóvel, no valor 

de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) – abaixo do autorizado em 

contrato e com pagamento previsto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) 

de entrada como sinal do negócio, e R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 

reais) através de financiamento imobiliário aprovado pelo banco Itaú. Alega 

que não lhe interessou tal proposta, sendo prontamente recusada, apenas 

fazendo a notificação do locatário para que fizesse valer, caso quisesse, 

seu direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da Lei de 

Inquilinato. Assevera que após a regularização do imóvel, em 11 de abril 

de 2017 (8 meses após o encerramento das negociações), voltou a 

contratar os serviços da autora/embargada para promoção de sua 

alienação, todavia desta vez a Autorização de Venda foi celebrada sem 

cláusula de exclusividade. Não havendo exclusivamente, passou a buscar 

possíveis compradores para fechar negócio. Alega que em outubro de 

2017, sem qualquer intermédio da autora/embargada fechou proposta com 

o comprador. Aduz que a compra e venda se concretizou 14 meses após 

o único contato que a autora embargada teve com o comprador; neste 

período não houve nenhuma atuação desta no intermédio da venda do 

imóvel; que a venda concretizada ocorreu sem nenhuma influência, 

intermediação ou interferência da autora/embargada. Afirma que teve 

custos para a regularização do imóvel e efetivação do negócio com 

advogados, despachante e assessoria imobiliária diversa. A 

autora/embargada impugnação os embargos, Id 18484267, aduzindo que a 

certidão de matrícula do imóvel comprova a operação de venda e compra 

averbada em 27/11/2017, data próxima das negociações geridas pelo 

corretor de imóveis com o réu e o adquirente. Aduz que a intermediação, 

embora tenha sido realizada em prazo superior ao que habitualmente se 

pratica, se deve ao pedido do réu para regularizar os documentos de 

propriedade do imóvel, com a liberação do gravame para posteriormente 

consolidar a transação imobiliária. Assevera que neste interregno, 

inúmeras e exaustivas foram as negociações empreendidas na 

intermediação da venda do imóvel ao adquirente, fato que pode ser 

corroborado pelo email enviado em 02/12/2016, As partes pleitearam o 

julgamento antecipado da lide. É o relato. Decido. As partes não tem 

interesse na produção de outras provas, comportando o feito o julgamento 

antecipado. A controvérsia entre as partes é a existência de efetiva 

intermediação da autora/embargada na venda do imóvel do 

réu/embargante, em decorrência de contrato com autorização de venda. 

Com a inicial foi juntada a proposta de compra feita por Emerson Etori 

Moraes em 06/08/2016, recebida pela autora/embargada. A autorização de 

venda, com exclusividade, dada pelo réu/embargante para a autora, 

fixando o preço do imóvel em R$ 270.000,00, Id 16632544, é datada de 

08/03/2016, com prazo de 90 dias. Em 11/04/2017 a partes firmaram nova 

Autorização para Venda, desta feita sem exclusividade, Id 16632543, cujo 

prazo consta “até vender”. Verifica-se dos e-mails juntados pela 

autora/embargada, que depois da proposta de compra feita por Emerson 

Etori Moraes, em agosto de 2016, a autora/embargada intermediou junto à 

Poupex a quitação do financiamento do imóvel do réu/embargante, este 

cobrava documentos, havendo assessoria da autora/embargada para que 

a quitação do imóvel fosse efetivada, inclusive informando ao 

réu/embargante que houve consulta e poderia a quitação ocorrer com a 

aquisição do imóvel por Emerson Etori Moraes, já que este financiaria 

também pela mesma instituição Poupex. E mais, em 05/10/2017, funcionária 

da autora/embargante envia email para o réu/embargante e ao que parece 

a esposa deste, em que se pronuncia “ ficamos satisfeitos em saber que 

vocês resolveram voltar atrás na proposta”, que estranharam no mês 

anterior a suspensão da proposta por R$ 230.000,00, e se dispõe ajudar 

concretizar o negócio. Portanto, ainda no mês que o réu/embargante 

efetivamente concretizou a venda as partes estavam em contato. A 

notificação juntada pelo réu/embargante, enviada para a 

autora/embargada comunicando a venda do imóvel e pedindo a rescisão 

do contrato é de fevereiro de 2017 (Id 17885133) na qual ele informa a 

venda realizada em fevereiro de 2017, declara que houve o contrato para 

venda sem exclusividade firmado em 11/04/2017. Tais datas causam 

confusão, pois parece que o réu/embargante vendeu o imóvel antes de 

firmar o contrato sem exclusividade que foi firmado em abril de 2017 e em 

fevereiro de 2017 estaria rescindido um contrato ainda não firmado. O 

esclarecimento ressai da contra notificação enviada pela ré/embargada 

em abril de 2018, Id 1663241, em que se refere à notificação recebida do 

réu/embargante em abril de 2018, e menciona que constatou junto a 

matrícula do imóvel que em 13/11/2017 o réu/embargante transferiu o 

imóvel para o comprador Emerson Etori Moraes. Partindo desta lógica por 

ser a única coerente, tem-se que na verdade o réu/embargante notificou a 

autora/embargada da rescisão da autorização de venda sem 
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exclusividade em 2018. Da matrícula do imóvel juntada pela 

autora/embargante verifica-se que a escritura de compra e venda 

registrada foi lavrada em outubro de 2017. O réu/embargante não juntou o 

contrato de compra e venda, a escritura foi lavrada por valor inferior ao 

que autorizou a autora/embargada a vender, e em valor inferior à proposta 

enviada pelo adquirente por intermédio da autora/embargada e que ele 

alegou não aceitar por estar abaixo do valor pretendido. Conquanto a 

alienação tenha sido realizada na vigência da autorização de venda sem 

exclusividade, o que permitia ao réu/embargante a tentativa de venda sem 

a intermediação da autora/embargada, este vendeu para a mesma pessoa 

que havia sido contatada pela autora/embargada em 2016 e que fez a 

proposta de compra recusada pelo réu/embargante. Assim, a 

autora/embargada se desincumbiu de comprovar que foi quem aproximou 

as partes, as quais, depois de o réu/embargante promover a quitação e 

baixa da hipoteca incidente sobre o imóvel, firmaram o negócio. Posto isso, 

REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação 

Monitória para condenar o réu ao pagamento da comissão de 5% prevista 

no contrato sobre o valor da venda do imóvel (R$ 200.000,00), a 

equivalente a R$ 10.000,00, a ser atualizado pelo INPC a partir da 

concretização da transferência da propriedade em 27/11/2017 e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de 06/04/2018. Por 

consequência, fica constituído de pleno direito o título executivo judicial em 

favor da autora, na forma do art. 702, §8º do CPC. Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor do título ora constituído, devidamente 

atualizado. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055038-10.2019.8.11.0041
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SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1055038-10.2019.8.11.0041 AUTOR: 

TEREZINHA MARTA PEDROSO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de embargos declaratórios interpostos 

pela parte requerida em ID 30920701, alegando a existência de omissão na 

sentença. Afirma que a omissão reside na ausência de análise do item da 

contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para 

sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a embargante do 

pagamento a indenização de seguro. É o relatório. Decido. Os embargos 

de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1046401-70.2019.8.11.0041 AUTOR: 

SEBASTIAO NEPONUCENO RODRIGUES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS A parte requerida interpôs 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id. 29206579. Aponta a embargante que 

a decisão foi OMISSA quanto ao pagamento administrativo realizado, pois 

trata de pedido de complementação por invalidez permanente. Pretende 

seja atribuído efeitos infringentes aos embargos de forma a reduzir o valor 

pago administrativamente. Intimada a embargada nada manifestou. 

DECIDO. Conheço dos embargos porquanto cabíveis e tempestivos. A 

hipótese desafia em o acolhimento do aclaratórios. Com razão o 

embargante. Deveras, a autora busca o recebimento de complementação 

do valor da indenização por invalidez permanente, prevista na Lei nº 

6.194/74, que regulamenta o seguro obrigatório de danos pessoais 

causados por veículos automotores de via terrestre. Conforme a perícia, 

houve a conclusão que o autor apresenta invalidez permanente, que 

totalizou em R$ 7.256,25 (sete mil duzentos e cinquenta e seis reais e 

vinte e cinco centavos), e pelo fato de já ter recebido uma parte 

administrativamente no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta 

e cinco reais) , conforme afirmado pela parte embargada, deverá ser 

abatido. Diante do exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos pela ré, sanando a omissão, apenas para que a parte 

dispositiva da sentença de id. 28834801 passe a ter a seguinte redação: 

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar 

a requerida ao pagamento do importe R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e 

oitenta e um reais e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(07/12/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Ficam mantidos todos os demais 

termos da sentença. Intimem-se as partes. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1017036-68.2019.8.11.0041 AUTOR: 

TATIANI MORATO GONCALVES CARDOSO REQUERIDO: PORTO SEGURO 
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COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte embargante/requerida, objetivando 

sanar erro material na sentença. Para tanto, argumenta que o sinistro 

ocorreu em 01/11/2018 e a correção monetária foi determinada a partir de 

01/10/2018. É a síntese. Decido. Os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Nesse contexto, examinando 

as razões que embasaram a irresignação, convencido estou de sua 

procedência uma vez que realmente o sinistro ocorreu em 01/11/2018. 

Diante do exposto, levando-se em consideração a existência de erro 

material, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a 

seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(01/11/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015.Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se.”. No mais, 

permanece inalterada a sentença. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017198-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN VIANA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1017198-63.2019.8.11.0041 AUTOR: 

WILLIAN VIANA CAMPOS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos 

pela parte embargante/requerida, objetivando sanar erro material na 

sentença. Para tanto, argumenta que o sinistro ocorreu em 06/01/2019 e a 

correção monetária foi determinada a partir de 06/01/2018. É a síntese. 

Decido. Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Nesse contexto, examinando as razões que embasaram a 

irresignação, convencido estou de sua procedência uma vez que 

realmente o sinistro ocorreu em 01/11/2018. Diante do exposto, 

levando-se em consideração a existência de erro material, plenamente 

remediável, ACOLHO os presentes Embargos, atribuindo-lhes efeitos 

infringentes, passando a parte dispositiva conter a seguinte redação: 

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar 

a requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(06/01/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 700,00 

(setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se..”. No 

mais, permanece inalterada a sentença. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028129-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AZEVEDO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028129-28.2019.8.11.0041 AUTOR: 

RICARDO AZEVEDO DA CUNHA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte embargante/requerida, objetivando 

sanar erro material na sentença. Para tanto, argumenta que o sinistro 

ocorreu em 27/03/2019 e a correção monetária foi determinada a partir de 

27/02/2019. É a síntese. Decido. Os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Nesse contexto, examinando 

as razões que embasaram a irresignação, convencido estou de sua 

procedência uma vez que realmente o sinistro ocorreu em 01/11/2018. 

Diante do exposto, levando-se em consideração a existência de erro 

material, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a 

seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 1.687,50 

(um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (27/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se..”. No mais, permanece inalterada a 

sentença. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033460-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1033460-88.2019.8.11.0041 AUTOR: 

FRANCISCO LOPES DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerida em ID 3070085, alegando a existência de 

omissão na sentença de ID 30438974. Afirma que a omissão reside na 

ausência de análise do item “IV.1” da contestação. Dessa forma, requer o 

acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de 

exonerar a embargante do pagamento a indenização de seguro. É o 

relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A 
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embargante alega, em síntese, que a sentença foi omissa em relação ao 

pedido de desobrigação ao pagamento da condenação em razão do não 

pagamento do prêmio do seguro pela parte autora. Sem razão a 

embargante. O STJ já decidiu que a falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES 

(DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. Publique-se. 

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028376-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO RODRIGUES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028376-09.2019.8.11.0041 AUTOR: 

CRISTIANO RODRIGUES CARDOSO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerida em ID 30713565, alegando a existência de 

omissão na sentença de ID 30294759. Afirma que a omissão reside na 

ausência de análise do item “IV.1” da contestação. Dessa forma, requer o 

acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de 

exonerar a embargante do pagamento a indenização de seguro. É o 

relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A 

embargante alega, em síntese, que a sentença foi omissa em relação ao 

pedido de desobrigação ao pagamento da condenação em razão do não 

pagamento do prêmio do seguro pela parte autora. Sem razão a 

embargante. O STJ já decidiu que a falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES 

(DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. Publique-se. 

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

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040517-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1040517-60.2019.8.11.0041 AUTOR: GILSON 

DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte requerida em ID 

30911903, alegando a existência de omissão na sentença de ID 30612302. 

Afirma que a omissão reside na ausência de análise do item “IV.1” da 

contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para 

sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a embargante do 

pagamento a indenização de seguro. O embargado foi intimado, se 

manifestou, conforme petição de ID 28254311. É o relatório. Decido. Os 

embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038942-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1038942-17.2019.8.11.0041 AUTOR: 

GUSTAVO HENRIQUE GONCALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO interpostos pela parte embargante/requerida, objetivando 

sanar erro material na sentença. Para tanto, argumenta que o sinistro 

ocorreu em 29/05/2019 e a correção monetária foi determinada a partir de 

29/10/2019. É a síntese. Decido. Os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Nesse contexto, examinando 

as razões que embasaram a irresignação, convencido estou de sua 

procedência uma vez que realmente o sinistro ocorreu em 29/05/2019. 

Diante do exposto, levando-se em consideração a existência de erro 

material, plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a 

seguinte redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 

parte autora, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 
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cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data do sinistro (29/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se..”. No mais, permanece inalterada a 

sentença. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024793-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTUNIETA LINHARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1024793-16.2019.8.11.0041 AUTOR: 

ANTUNIETA LINHARES PEREIRA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerida em ID 30920193, alegando a existência de 

omissão na sentença de ID 30597078. Afirma que a omissão reside na 

ausência de análise do item “IV.1” da contestação. Dessa forma, requer o 

acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de 

exonerar a embargante do pagamento a indenização de seguro. É o 

relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for 

omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou 

quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. 

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se 

manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II 

– incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A 

embargante alega, em síntese, que a sentença foi omissa em relação ao 

pedido de desobrigação ao pagamento da condenação em razão do não 

pagamento do prêmio do seguro pela parte autora. Sem razão a 

embargante. O STJ já decidiu que a falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A FALTA DE PAGAMENTO 

DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES 

(DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040380-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIRENE FRANCA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1040380-78.2019.8.11.0041 AUTOR: 

EDIRENE FRANCA DE BRITO REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos pela parte embargante/requerida, objetivando sanar erro 

material na sentença. Para tanto, argumenta que o sinistro ocorreu em 

03/09/2019 e a correção monetária foi determinada a partir de 05/09/2019. 

É a síntese. Decido. Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Nesse contexto, examinando as razões 

que embasaram a irresignação, convencido estou de sua procedência 

uma vez que realmente o sinistro ocorreu em 03/09/2019. Diante do 

exposto, levando-se em consideração a existência de erro material, 

plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, atribuindo-lhes 

efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a seguinte 

redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 7.087,50 (sete mil 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

l e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(03/09/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se..”. No mais, permanece inalterada a 

sentença. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028551-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANETE TIGRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1028551-03.2019.8.11.0041 AUTOR: 

GILVANETE TIGRE DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos pela parte embargante/requerida, objetivando sanar erro 

material na sentença. Para tanto, argumenta que o sinistro ocorreu em 

07/05/2019 e a correção monetária foi determinada a partir de 04/09/2019. 

É a síntese. Decido. Os Embargos Declaratórios têm a finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Nesse contexto, examinando as razões 

que embasaram a irresignação, convencido estou de sua procedência 

uma vez que realmente o sinistro ocorreu em 07/05/2019. Diante do 

exposto, levando-se em consideração a existência de erro material, 

plenamente remediável, ACOLHO os presentes Embargos, atribuindo-lhes 

efeitos infringentes, passando a parte dispositiva conter a seguinte 

redação: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(07/05/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”. No mais, permanece inalterada a 

sentença. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045214-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDETE GERALDA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1045214-27.2019.8.11.0041 AUTOR: IDETE 

GERALDA DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela parte 

requerida em ID 28668530, alegando a existência de omissão na sentença 

de ID 28249336. Afirma que a omissão reside na ausência de análise do 

item “IV.1” da contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos 

embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a 

embargante do pagamento a indenização de seguro. O embargado foi 

intimado, se manifestou. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração 

são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039911-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1039911-32.2019.8.11.0041 AUTOR: 

GUSTAVO ALVES REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte requerida em ID 31175850, alegando a existência de omissão na 

sentença de ID 30818927. Afirma que a omissão reside na ausência de 

análise do item “IV.1” da contestação. Dessa forma, requer o acolhimento 

dos embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a 

embargante do pagamento a indenização de seguro. É o relatório. Decido. 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036245-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FREITAS DA SILVA SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1036245-23.2019.8.11.0041 AUTOR: 

MARILENE FREITAS DA SILVA SOUSA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerida em ID 31147823, alegando a existência de 

omissão na sentença de ID 30100660. Afirma que a omissão ao não o item 

da contestação, DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES AO 

RECEBIMENTO DO SEGURO DPVAT - PRÊMIO NÃO PAGO PELA PARTE 

AUTORA Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para sanar a 

omissão apontada, com o fim de exonerar a embargante do pagamento a 

indenização de seguro. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração 

são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029646-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GONCALVES VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1029646-39.2017.8.11.0041 AUTOR: 

ROGERIO GONCALVES VEIGA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte requerida em ID 3050581, alegando a existência de omissão na 

sentença de ID 30049672. Afirma que a omissão reside na ausência de 

análise do item da contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos 

embargos para sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a 

embargante do pagamento a indenização de seguro. É o relatório. Decido. 

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão 

impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o 

qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro 

material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044756-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1044756-10.2019.8.11.0041 AUTOR: JOANA 

DARC DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de embargos declaratórios interpostos pela 

parte requerida em ID 29016240, alegando a existência de omissão na 

sentença . Afirma que a omissão reside na ausência de análise do item da 

contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para 

sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a embargante do 

pagamento a indenização de seguro. O embargado foi intimado, não se 

manifestou. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são 

cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, 

contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se 

o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014563-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERREIRA DE SOUZA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1014563-12.2019.8.11.0041 AUTOR: 

GABRIEL FERREIRA DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerida em ID 30442065, alegando a existência de 

omissão na sentença. Afirma que a omissão reside na ausência de análise 

do item da contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos 

para sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a embargante do 

pagamento a indenização de seguro. É o relatório. Decido. Os embargos 

de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

Intime-se a parte embargante/requerida para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelado do autor, em 15 dias. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026033-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1026033-40.2019.8.11.0041 AUTOR: 

GILMAR MACHADO DOS SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Trata-se de embargos declaratórios 

interpostos pela parte requerida, alegando a existência de omissão na 

sentença. Afirma que a omissão reside na ausência de análise do item da 

contestação. Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos para 

sanar a omissão apontada, com o fim de exonerar a embargante do 

pagamento a indenização de seguro. É o relatório. Decido. Os embargos 

de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, 

obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos 

estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” A embargante alega, em 

síntese, que a sentença foi omissa em relação ao pedido de desobrigação 

ao pagamento da condenação em razão do não pagamento do prêmio do 

seguro pela parte autora. Sem razão a embargante. O STJ já decidiu que a 

falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização (súmula 257). Senão, vejamos: “A 

FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE 

DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS 

TERRESTRES (DPVAT) NÃO É MOTIVO PARA A RECUSA DO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO.” Ante o exposto, REJEITO os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a sentença atacada. 

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

Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015235-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1015235-20.2019.8.11.0041 AUTOR: 

ADILSON MIRANDA DA SILVA JUNIOR REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Cuida-se de embargos declaratórios com 

efeitos infringentes interpostos pela parte requerida argumentando a 

omissão e contradição da sentença proferida, alegando em que pese as 

duas ações ter as mesmas partes, a causa de pedir é totalmente distinta 

uma da outra, restando claro que o processo apontado por Vossa 

Excelência sob o nº. 1015271-62.2019.811.0041, em trâmite na 3ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, tem sua causa de pedir a cobrança das 

despesas médicas oriundas do acidente de trânsito, restando claro que o 

valor daquela causa é de R$ 15.350,00. Vieram-me os autos conclusos. O 

art. 1.022 do CPC aduz que os embargos de declaração são cabíveis 

contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; b) suprir omissão e; c) corrigir erro material. 

Compulsando os presentes autos não verifico qualquer uma das hipóteses 

de cabimento da via escolhida. O que se verifica na pretensão dos 

embargos é a rediscussão de matéria já apreciada, o que não pode ser 

admitido via embargos, sendo tema de recurso. Neste sentido, segue 

ementa do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA 

PARA GARANTIR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA PARA 30 HORAS A 

ASSISTENTE SOCIAL SEM REDUÇÃO SALARIAL – DECISÃO EM 

CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOMINANTE DESTE E. SODALÍCIO – 

ALEGAÇÃO OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS 

ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 

Não havendo no acórdão qualquer dos vícios aludidos no artigo 1.022, do 

novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de 

declaração em que se pretende o reexame de questões já analisadas. (ED 

79686/2017, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Ante o exposto, rejeito os 

embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão atacada. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006269-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE MIRANDA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1006269-39.2017.8.11.0041 AUTOR: PAULO 

HENRIQUE MIRANDA ROSA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Cuida-se de embargos declaratórios com efeitos 

infringentes interpostos pela parte autora argumentando a contradição da 

decisão dos embargos. A parte embargada manifestou. Vieram-me os 

autos conclusos. O art. 1.022 do CPC aduz que os embargos de 

declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: a) 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão e; c) 

corrigir erro material. Compulsando os presentes autos não verifico 

qualquer uma das hipóteses de cabimento da via escolhida. O que se 

verifica na pretensão dos embargos é a rediscussão de matéria já 

apreciada, o que não pode ser admitido via embargos, sendo tema de 

recurso. Neste sentido, segue ementa do E. Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDE A ORDEM EM 

MANDADO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A REDUÇÃO DA CARGA 

HORÁRIA PARA 30 HORAS A ASSISTENTE SOCIAL SEM REDUÇÃO 

SALARIAL – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO 

DOMINANTE DESTE E. SODALÍCIO – ALEGAÇÃO OMISSÃO NO ACÓRDÃO 

– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALUDIDOS NO ART. 1.022 DO NOVO CPC – 

EMBARGOS REJEITADOS. Não havendo no acórdão qualquer dos vícios 

aludidos no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil, impõe-se a 

rejeição dos embargos de declaração em que se pretende o reexame de 

questões já analisadas. (ED 79686/2017, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 06/03/2018). Ante o 

exposto, rejeito os embargos declaratórios, mantendo incólume a decisão 

atacada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018255-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018255-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se 
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de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, em que a sociedade 

autora alega que em data de 14/12/2017 ajuizou a ação de arbitramento de 

honorários perante o 4º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá/MT, 

a qual tramitou sob n. 8089920- 67.2017.811.0001, tendo havido a citação 

do réu em 18/12/2017, que apresentou contestação, mas o juízo entendeu 

que a ação é incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis, devido 

sua complexidade, julgando extinto o feito sem julgamento do mérito, cuja 

sentença em julgado em 25/06/2018. Desta feita, ajuíza a ação perante a 

justiça comum. Aduz que foi contratada para prestar serviços 

advocatícios para o réu em 28 de outubro de 2.003 e em 22 de junho de 

2.005 houve a renovação mediante aditivo contratual, e a remuneração 

prevista era exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Alega que 

no dia 08/03/2013 o réu notificou a rescisão do contrato, revogando-se 

também todos os poderes que lhe foram outorgados, por meio de 

Notificação Extrajudicial. Afirma que não pode ficar à mercê do trabalho de 

outros advogados que ingressaram nos processos através da revogação 

dos poderes, para que implemente as condições previstas no contrato de 

adesão imposto pelo réu, pois a revogação unilateral do mandato e a 

rescisão do contrato retirou-lhe a viabilização da implementação das 

condições para o recebimento do total da sucumbência a que teria direito. 

Aduz que é necessário que seja arbitrado os honorários advocatícios 

pelos trabalhos prestados até o momento da rescisão do contrato 

(08/03/2013),  nos autos da ação de execução nº . 

13514-07.2006.811.0041 (914/2008) – Código: 245535, em trâmite, 

perante a 4º Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT. Sugere o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa patrocinada. A audiência de conciliação foi infrutífera. 

(Id 15589987). O réu contestou, Id 15949133, suscitando preliminarmente 

a prescrição, a inépcia da petição inicial e carência de ação. No mérito, 

alega que até o momento não recebeu seu crédito na referida ação 

executiva em que a parte autora pretende ver arbitrados honorários, 

sendo descabido o fundamento do pedido, pois a autora pleiteia o 

arbitramento dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da ação 

de execução, de forma diversa do acordado contratualmente, haja vista 

que o processo encontra-se em curso. Aduz que segundo previsto no 

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, a remuneração do 

contratado dar-se-á pelos honorários da sucumbência em que o devedor 

acaso seja condenado, a serem pagos quando efetivamente recebidos, 

seja diretamente do devedor, ou do levantamento em juízo. Sustenta a 

impossibilidade do recebimento de honorários de cujo processo ainda não 

obteve êxito. Rechaça as alegações da parte autora, o valor pleiteado e 

pugna pela improcedência do pedido. A sociedade autora impugnou a 

contestação, Id 16441729. As partes foram intimadas para especificação 

de provas, pleiteando o julgamento antecipado da lide. É o relato. Decido. 

As partes não pretendem produzir outras provas, comportando o feito o 

julgamento antecipado. I – Prescrição O réu suscita a prescrição da 

presente sob o fundamento de que a notificação se deu em 22/03/2013, e 

a ação foi ajuizada somente em 26/06/2018. Contudo, conforme 

comprovou a parte autora, em 14/12/2017 ajuizou a ação de arbitramento 

de honorários, processo n. 8089920- 67.2017.811.0001 que tramitou no 4º 

Juizado Especial Cível. Naquela ação o réu foi citado, compareceu na 

audiência de conciliação e ofertou contestação. Porém, o juízo concluiu 

que a ação era incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis e 

julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, por sentença transitada em 

julgado em 25/06/2018. A citação é ato que interrompe a prescrição e não 

impugnou o réu os fatos relativos à ação anteriormente ajuizada e a 

extinção pela complexidade da causa. Diante disso, tendo ocorrido a 

interrupção da prescrição, com o trânsito em julgado da sentença extintiva 

iniciou-se novamente o prazo prescricional, não se caracterizando a 

ocorrência da prescrição. Rejeito, pois a prescrição suscitada. II – Inépcia 

da Inicial e Carência de Ação Não há que se falar em inépcia da inicial e 

carência de ação sob o fundamento de inexistência de direito à pretensão 

com base no contrato firmado, posto que tal matéria constitui o mérito da 

ação. Neste sentido: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO COM 

PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO PELOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – 

RESCISÃO UNILATERAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E 

CARÊNCIA DE AÇÃO – REJEITADAS – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA EM 

JUÍZO – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO EM PARÂMETRO 

RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – JUROS MORATORIOS – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE RECURSAL – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO 

ARBITRAMENTO – RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há falar-se em inépcia da inicial ou ausência de interesse 

de agir da ação que busca o arbitramento de advocatícios trabalhados e 

não percebidos após a rescisão unilateral do contrato. Ainda que a 

remuneração estipulada seja unicamente por êxito, rescindido o contrato 

de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo, em razão 

do trabalho até então desempenhado pelo causídico, é medida que se 

impõe para evitar o enriquecimento ilícito do rescindente. Observado o 

disposto no art. 20, § 3º e § 4º, do CPC, bem como aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, mantêm-se os honorários conforme 

fixados. Inexiste interesse recursal a respaldar insurgência que se 

encontra em consonância com o dispositivo da sentença (juros 

moratórios). A correção monetária sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados se dá a partir da data do arbitramento. (Ap 

97557/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) 

(TJ-MT - APL: 00388749420138110041 97557/2015, Relator: DESA. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 

21/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2015) 

III - Mérito A prestação dos serviços pela sociedade autora é 

incontroversa, assim como a forma de remuneração estabelecida e a 

rescisão do contrato promovida pelo réu. Apesar de o contrato conter 

previsão de remuneração com os honorários de sucumbência, é 

posicionamento pacífico que a rescisão do contrato de prestação de 

serviços promovida unilateralmente antes que findo o processo gera o 

direito de o advogado receber pelo serviço prestado até então: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

CONTRATO - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR VERBAS 

DE SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL - ARBITRAMENTO JUDICIAL - 

POSSIBILIDADE. Conforme entendimento do STJ, nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios, com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do 

contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba 

honorária pelo trabalho exercido pelo advogado, até o momento da 

rescisão contratual. (TJ-MG - AC: 10271140006922001 MG, Relator: 

Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/12/2019, Data de 

Publicação: 13/12/2019) AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Rescindido o contrato de forma 

unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (AgR 

124534/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015) 

(TJ-MT - AGR: 01245341420158110000 124534/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/09/2015, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2015) APELAÇÕES - 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - 

REMUNERAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO PELA PARTE 

ADVERSA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM 

CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA 

AÇÃO - POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - REJEITADA NO 

MÉRITO - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - ARBITRAMENTO 

DEVIDO - MAJORAÇÃO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DA 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO 

- DESPROVIDA Com a rescisão unilateral do contrato pelo banco 

contratante antes do encerramento da ação em que são prestados os 

serviços advocatícios, de forma a impedir que o profissional receba a 

remuneração, pactuada somente ao fim da demanda e sobre a verba 

sucumbencial devida pela parte adversa, há a possibilidade de se 

requerer em Juízo que seja arbitrada referida verba, o que afasta a 

preliminar de carência da ação. Os juros de mora incidem sobre o valor 

dos honorários advocatícios arbitrados a partir da citação da ação e a 

correção monetário desde o arbitramento. (Ap 174356/2016, DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) (TJ-MT - APL: 

00070737720138110004 174356/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Data de Julgamento: 22/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 24/02/2017) Com efeito, a rescisão unilateral promovida 

antes que o processo em que o advogado prestou serviços tenha solução 
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final impede que caso seu cliente se sagre vencedor possa receber os 

honorários, o que caracteriza enriquecimento da parte contratante. Assim, 

deve ser arbitrado o valor dos honorários pelos serviços prestados até a 

rescisão. No caso em tela, a parte autora alega que atuou na ação de 

execução nº. 13514-07.2006.811.0041 (914/2008) – Código: 245535, em 

trâmite, perante a 4º Vara Especializada de Direito Bancário da comarca 

de Cuiabá/MT, cujo valor atualizado da dívida em 08/03/2013, data da 

notificação de rescisão, importava em R$ 133.992,97 (cento e trinta e três 

mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos), e 

entende como adequada a fixação de 20% sobre o valor atualizado, o que 

corresponde a R$ 26.798,59 . Entretanto, não há notícia nos autos de que 

tenha ocorrido a recuperação do crédito para o Banco réu. Sendo assim, 

não há como se arbitrar honorários como se a sucumbência tivesse 

ocorrido, devendo a fixação se dar pelos atos praticados pela parte 

autora. Além disso, é certo que nas ações de execução os honorários 

são fixados em 10% sobre o valor do débito. Os honorários pretendidos 

pela parte autora se referem à Ação de Execução que ajuizou em favor do 

banco réu no ano de 2006, a qual, conforme cópia da inicial juntada, tinha 

como valor da causa R$ 41.346,46. Dos documentos juntados pela autora 

relativos à esta ação, a última petição foi em 2007, requerendo a citação 

por edital dos executados. Na impugnação à contestação a autora juntou 

acordos firmados com o réu em outros processos de arbitramento de 

honorários relativos a serviços prestados em outras ações e ao atender à 

intimação para especificação de provas, alegou que em referidos acordos 

o réu acordou pagamento de valor equivalente a 60% do que era pleiteado 

nas iniciais. O réu, contudo, afirma que acordo que efetuou em outros 

processos não servem de prova para esta ação. Razão assiste ao réu. 

Entretanto, as partes não forneceram parâmetros relativos aos atos 

processuais praticados e as disposições contratuais relativas à 

remuneração dos advogados que atuam nos processos dispõem que 

efetivo serviço prestado. A parte autora ajuizou a execução em 2006, não 

juntou comprovação de que tenha ocorrido penhora, tampouco 

interposição dos embargos, e houve a rescisão do contrato em 2013. O 

valor comumente fixado nas ações executivas é de 10% do valor do 

débito, o qual, atualizado na data da rescisão importava em R$ R$ 

133.992,97 (cento e trinta e três mil novecentos e noventa e dois reais e 

noventa e sete centavos). Como não houve a satisfação do crédito do 

réu, sequer comprovada que houve a penhora, o valor de 5% sobre o 

valor da dívida atualizada é razoável para o arbitramento. Sendo assim, o 

valor correspondente a R$ 6.699,64 remunera de forma proporcional o 

serviço prestado. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 

condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios à parte autora, 

pelo serviço prestado nos autos de Execução em trâmite na 4ª Vara 

Especializada em Direito Bancário, código 245535, no valor de R$ 

6.699,64, a ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação, por se tratar de relação contratual. Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, os 

quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005793-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON PINTO DA LUZ, ALINE MARIA DE SOUZA COSTA REU: 

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Trata-se de 

Ação de Rescisão Contratual c/c Antecipação de Tutela Liminar ajuizada 

por WANDERSON PINTO DA LUZ e ALINE MARIA DE SOUZA COSTA em 

face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 304SPE LTDA., todos 

qualificados na inicial. Os autores alegam em suma, que firmaram contrato 

particular de compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial 

com a requerida, na data de 31/3/2017, pelo preço ajustado de 

R$389.477,00; aduzem que pagaram o valor total de R$17.287,01. Afirmam 

que em razão de problemas de saúde do tio da autora Aline, os autores 

resolveram rescindir o contrato, todavia, a parte ré afirmou que só 

devolveria a quantia aproximada de R$200,00, em razão de que todo o 

valor remanescente foi pago a título de comissão de corretagem, o qual 

não seria reembolsável. Sustentam ainda, a abusividade da cláusula que 

permite a retenção de 25% do valor pago. Ao final, pedem “[...] a 

antecipação da tutela inaudita altera pars, para impedir qualquer tipo de 

cobrança judicial ou extrajudicial relacionados ao contrato em discussão, 

bem como que impossibilite a Requerida de efetuar quaisquer restrições 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, pena de fixação de astreintes ou 

outras medidas coercitivas suficientes a desestimular a desobediência; a 

procedência dos pedidos para: 4.1.- Declarar a rescisão unilateral do 

contrato desde a data da notificação extrajudicial apresentada à 

Requerida, em 25/08/2017; 4.2.- Seja restituído o percentual de 90% do 

valor pago pelos Requerentes, que correspondem à importância de R$ 

15.558,30 (quinze mil quinhentos e cinquenta e oito reais), corrigidos 

monetariamente a partir de cada desembolso, em única parcela (Súmula 

543, STJ), com acréscimos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a contar da notificação extrajudicial (25/08/2017); 4.3.- Seja a 

Requerida condenada à indenização por danos morais no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). [...]” Aditamento à inicial (ID 12336149), para 

incluir nos pedidos iniciais: “[...] A antecipação da tutela inaudita altera 

pars, para impedir qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

relacionados ao contrato em discussão, bem como que impossibilite a 

Requerida de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, além da suspensão da cobrança das taxas condominiais por 

serem indevidas seja pela ausência de posse do imóvel seja pelo pedido 

de rescisão formulado pelos Requerentes, sob pena de fixação de 

astreinte; que sejam julgados PROCEDENTES os pedidos, especialmente 

para declarar a rescisão judicial do contrato e declarar a inexigibilidade e 

inexistência dos débitos referente a taxa de condomínio, nos seguintes 

termos: 4.1.- Declarar a rescisão unilateral do contrato desde a data da 

notificação extrajudicial apresentada à Requerida, em 25/08/2017; 4.2.- 

Seja restituído o percentual de 90% do valor pago pelos Requerentes, que 

correspondem à importância de R$ 15.558,30 (quinze mil quinhentos e 

cinquenta e oito reais), corrigidos monetariamente a partir de cada 

desembolso, em única parcela (Súmula 543, STJ), com acréscimos de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da notificação 

extrajudicial (25/08/2017); 4.3. – Declarar a inexigibilidade e a inexistência 

dos débitos referentes a taxa de condomínio. 4.4.- Seja a Requerida 

condenada à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais); [...]” Liminar deferida no ID 12741961, com a inversão do 

ônus da prova e concessão da justiça gratuita aos autores. A requerida 

apresentou contestação sob o ID 14095462, alegando, preliminarmente, a 

obrigação do comprador pagar a comissão de corretagem, conforme 

julgamento repetitivo do STJ no REsp 1.551.956/SP; prescrição trienal para 

sua devolução; ilegitimidade passiva para devolução da comissão de 

corretagem; no mérito, afirma que a rescisão contratual ocorreu por opção 

dos autores, razão pela qual aplica-se a retenção de 25%, mais o 

desconto da comissão de corretagem para eventual devolução de valores. 

Impugnação à contestação (ID 14382961). As partes pugnaram pelo 

julgamento antecipado da lide. É o relatório. Fundamento e decido. A 

preliminar de Ilegitimidade Passiva da requerida para devolver a comissão 

de corretagem deve ser rejeitada, pois, o valor pago a tal título foi feito 

diretamente à construtora e, posteriormente, repassado ao corretor que 

intermediou a venda. Da mesma forma, não há que se falar em prescrição 

para eventual devolução da comissão de corretagem, pois o contrato foi 

firmado entre as partes em 2017, e a ação foi proposta em 2018, portanto, 

não esgotado o prazo trienal previsto na espécie. Assim, REJEITO as 

preliminares arguidas pela ré. Pretende a parte autora rescindir o contrato 

objeto dos autos e, por conseguinte, condenar a requerida na devolução 

de 90% do valor total pago pelo imóvel, equivalente a R$ 15.558,30, com 

as devidas correções, além de danos morais de R$20.000,00, bem como a 

declaração de inexigibilidade e inexistência de eventuais taxas 

condominiais do imóvel. No caso, a parte autora pagou o sinal de 

R$11.000,00 e algumas parcelas, as quais totalizaram R$17.287,01. 

Analisando detidamente o contrato ID 12105649, firmado entre as partes 

em 31/03/2017, verifica-se que o imóvel objeto da lide foi adquirido pelo 
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valor total de R$389.447,00, que deveria ser pago da seguinte forma: 

Parte A – R$144.647,00: 1 sinal de R$11.000,00; 36 parcelas mensais de 

R$1.255,56; 1 parcela de R$88.446,84; Parte B – R$244.800,00 – a ser 

pago por meio de financiamento até o dia 20/05/2017. Depreende-se ainda, 

do referido contrato, em sua cláusula XI – que o comprador declara ter 

conhecimento de que dos valores constantes do quadro IV, o importe de 

R$15.050,01 seria pago ao corretor, a título de comissão de corretagem, a 

qual foi efetivamente realizada em 12/04/2017, conforme nota fiscal de ID 

14095508. A respeito da comissão de corretagem, vejamos a tese fixada 

no TEMA 938 pelo STJ: (i) Incidência da prescrição trienal sobre a 

pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de 

corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou 

atividade congênere (artigo 206, § 3º, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP) 

(ii) Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador 

a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de 

promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de 

incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da 

aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de 

corretagem; (vide REsp n. 1.599.511/SP) (iii) (ii, parte final) Abusividade da 

cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria 

técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração 

de promessa de compra e venda de imóvel. (vide REsp n. 1.599.511/SP) 

Assim, restando clara a contratação da referida comissão de corretagem 

no valor de R$15.050,01, mostra-se legal sua retenção em relação ao 

valor total pago (R$ 17.287,01), nos termos do TEMA 938 do STJ. Portanto, 

restaria, em tese, a quantia de R$2.237,00 a ser restituída aos autores. 

Todavia, o contrato prevê, ainda, que em caso de desistência do contrato, 

é devido o percentual de retenção a título de custos administrativos de 

25%, por parte da construtora, percentual este que segundo o STJ, 

mostra-se legal, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL.PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE 25% 

EM BENEFÍCIO DO VENDEDOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. O entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção é no sentido de 

ser possível a resilição do compromisso de compra e venda, por parte do 

promitente comprador, quando se lhe afigurar economicamente 

insuportável o adimplemento contratual. 2. Nesse caso, o distrato rende ao 

promissário comprador o direito de restituição das parcelas pagas, mas 

não na sua totalidade, sendo devida a retenção de percentual razoável a 

título de indenização, entendido como tal 25% do valor pago. Precedentes. 

3. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 730.520/DF, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, 

DJe 28/08/2015)” Dessa forma, improcede o pedido dos autores para 

readequar o percentual de retenção por desistência do contrato para 

10%, pois o contratado de 25% mostra-se legal. Em relação ao pedido 

para declarar inexistente e indevidas as eventuais cobranças de taxas 

condominiais, com razão os autores. Isso porque, não obstante ser 

obrigação do proprietário o pagamento da referida taxa, no caso concreto, 

os autores desistiram do negócio e, portanto, não foram imitidos na posse 

do imóvel. Nesse passo, o STJ tem entendimento de que “[...] o promitente 

comprador somente é responsável pelo pagamento de tal imposto após a 

sua imissão na posse do imóvel, o que de fato não ocorreu dentro do 

prazo contratualmente previsto. [...]” RECURSO ESPECIAL Nº 1.868.333 - 

RJ (2020/0069758-8). Portanto, declaro nula a eventual cobrança da taxa 

condominial da parte autora. Por fim, quanto ao pedido de indenização a 

título de danos morais, estes são indevidos, pois o entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, 

não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento, mormente na 

espécie, em que a parte autora desistiu do negócio. Ante o exposto, 

REJEITO as preliminares, e no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos, para: a) CONDENAR a requerida para que 

proceda, após o desconto do valor pago a título de comissão de 

corretagem de R$15.050,01 e a retenção dos 25% a título de custos 

administrativos, à devolução das parcelas pagas pelos autores, sobre as 

quais deverão incidir correção monetária pelo índice do INPC, a partir do 

desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, por se tratar de responsabilidade contratual; b) DECLARO 

indevida e inexigível a cobrança de taxa condominial em nome dos autores 

relativa ao contrato discutido nestes autos, valores estes que devem ser 

custeados pela requerida junto ao respectivo condomínio; c) RATIFICO a 

liminar concedida sob o ID 12741961. Diante da sucumbência recíproca, 

condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo 

da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de 

sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC. Contudo, face ao 

deferimento da gratuidade de justiça em favor dos autores, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril 

de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009149-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VANESSA CRISTINE CAETANO DA ROSA REU: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA 

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por VANESSA CRISTINE 

CAETANO DA ROSA, em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 

S/A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES 

SPE LTDA., todos já qualificados nos autos. A autora alega que adquiriu o 

imóvel descrito na inicial das rés em 05/09/2011, recebendo as chaves em 

08/08/2015. Que diante da má qualidade da construção, a autora e outros 

moradores sofreram danos morais, decorrente do vazamento de gás tanto 

na área comum, como no interior das unidades autônomas, no ano de 

2016, devidamente comprovado por laudo pericial solicitado pelo 

condomínio. Assim, requer a condenação da construtora ao pagamento de 

R$30.000,00 por danos morais. Contestação (ID 13770098), aduzindo que 

está prescrita a pretensão de cobrar eventual dano; e no mérito, aduz que 

não restou comprovado o vazamento de gás no apartamento da autora, 

alegando, ainda, que foi devidamente corrigido o problema na central de 

gás do condomínio. Requer a improcedência do pedido. Impugnação à 

contestação (ID 14694142). A requerida pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide e a autora não se manifestou. É o relatório. Fundamento 

e Decido. Inicialmente, vale ressaltar que o tempo de garantia de um imóvel 

adquirido na planta é de 5 anos, contados da entrega efetiva que, no 

caso, ocorreu em 08/08/2015. Portanto, rejeito a alegação de prescrição 

feita pela requerida, já que a ação foi proposta em 09/04/2018. 

Adentrando ao mérito em si, a autora busca a condenação da requerida 

ao pagamento de danos morais de R$30.000,00, decorrente de vazamento 

de gás em seu apartamento. Sem maiores delongas, o pedido deve ser 

julgado procedente. Isto porque, mostra-se incontroverso nos autos que o 

vazamento de gás ocorreu por falha na construção, conforme comprovou 

a perícia promovida pelo condomínio, o que não foi contraposto pela 

requerida, a qual, inclusive, pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

Ademais, referido vazamento de gás não se limitou à central do 

condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos, 

constatando-se, ainda, que para o conserto das patogenias foram 

necessárias várias interrupções de fornecimento do gás a todos os 

moradores, dentre eles, a autora, como se vê dos e-mails juntados com a 

inicial. Cabe observar ainda, que no tocante ao dever de indenizar, fica 

claro que não se tratou de mero aborrecimento, mas sim de lesão 

evidente, pois além do fato de que o vazamento do gás causou temor 

imensurável diante da possibilidade de causar dano à saúde e do perigo 

de explosão, a autora ainda se viu impedida de fazer a própria alimentação 

no seu apartamento. Nesse sentido, os seguintes julgados: “RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. VAZAMENTO 

DE GÁS CENTRAL EM CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR 
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RECONHECIDO. QUANTUM MANTIDO. Trata-se de ação de indenização 

por danos morais decorrentes de inúmeros transtornos vivenciados pela 

parte autora em razão de vazamentos no sistema de gás do prédio 

construído pela demandada. A relação travada entre as partes é 

nitidamente de consumo, encontrando amparo no Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, aplicável à espécie o disposto no artigo 12 do CDC. A 

responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de 

prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha 

na prestação do serviço. No caso dos autos, o conjunto fático-probatório 

aponta para inúmeros prejuízos e transtornos sofridos pela parte 

demandante em decorrência do vazamento de gás no prédio construído 

pela empresa ré. Veja-se que o vazamento, além de ter causado angústia 

nos demandantes, impediu-os de utilizar o gás ao menos por 07 dias (de 

08/04/2016 até 15/04/2016), tendo a obra para regularização do sistema 

de fornecimento de gás somente sido concluída em 20/05/2016. A 

situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a esfera do mero 

dissabor, pois foram expostos à situação de risco à saúde e ao pânico 

gerado pelo vazamento de gás, além dos contratempos e aborrecimentos 

vivenciados pela impossibilidade de realizar suas refeições diárias em 

casa, pois o fornecimento do serviço foi suspenso por ao menos 07 dias. 

[...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008089443, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 24/04/2019).” (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71008089443 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa 

Pacheco, Data de Julgamento: 24/04/2019, Segunda Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE 

FORNECIMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO. VAZAMENTO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA. 

TERMO INICIAL. [...] (TJ-GO - Apelação (CPC): 01118973620188090051, 

Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 09/05/2019, 1ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/05/2019)” Nesse passo, a 

requerida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a autora não 

teve danos em decorrência do vazamento de gás, razão pela qual 

mostra-se devido o dano moral. Reconhecido o dever de indenizar resta 

fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador não está obrigado 

ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a razoabilidade como 

vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do caso concreto, o 

grau de culpa do causador do dano e consequências do ato, a condição 

econômica e financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Atendendo aos vetores acima fixo a 

indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a empresa requerida 

ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais à 

parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno 

ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de 

abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001132-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001132-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA DOROTEIA EREMITA YASSUE REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED REGIONAL MARINGA - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por MARIA 

DOROTÉIA EREMITA YASSUE em face de UNIMED REGIONAL MARINGÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CUIABÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Alega a autora que apresenta 

diagnostico de Meningeoma, que já foi tratado anteriormente com 

cobertura do plano operado pela requerida. No entanto, apresentou 

recorrência na parte da órbita em sentido inferior com ocupação de toda a 

“fossa pterigopalatina direita e fossa infratemporal”, pelo que lhe foram 

indicados dois procedimentos cirúrgicos: (1) microcirurgia para tumores 

intracranianos e (2) sinusectomia maxilar. Afirma que a cirurgia foi 

autorizada, mas não pode ser realizada, pois a requerida nega os 

materiais cirúrgicos solicitados pelos médicos responsáveis pelo seu 

tratamento, quais sejam: pinça e neuronavegador, ao argumento de que 

não se encontram previstos no rol de procedimentos da ANS. Assim, 

pleiteou a concessão de tutela de urgência, liminarmente, para determinar 

que a requerida autorize e custeie o tratamento cirúrgico acima indicado, 

em sua integralidade, incluindo a pinça cirúrgica e o neuronavegador. Ao 

final, requer a confirmação da liminar, e a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais. A tutela de urgência foi deferida no Id. 

11433944. A requerida UNIMED REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO apresentou contestação no Id. 12955027, alegando, 

em síntese, (i) que o material “pinça” solicitado pela autora no dia 

24/01/2018, já foi liberado administrativamente; e (ii) que o material 

“neuronavegador” solicitado pela autora não está previsto no rol de 

procedimentos da ANS, razão pela qual pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Por sua vez, a ré UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO juntou contestação no Id. 12999993. Em preliminar, 

suscitou a sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, defendeu a 

legalidade da negativa dos materiais cirúrgicos, eis que não se encontram 

no rol de procedimento da ANS, requestando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Não houve impugnação. Intimadas as partes para 

indicarem as provas que pretendiam produzir, apenas a requerida UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO manifestou-se nos 

autos, requerendo o julgamento antecipado do mérito (Id. 13949303). 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam A requerida UNIMED 

CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO suscitada a sua 

ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que a UNIMED 

REGIONAL MARINGÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO é a única 

legítima para figurar no polo passiva na presente demanda. Todavia, 

consoante já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, “deve ser 

observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho 

Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e 

personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo 

grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a 

prestação de assistência à saúde.” (N.U 0049615-28.2015.8.11.0041, 4ª 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) Com essas 

considerações, rejeito a preliminar. Mérito Inicialmente, verifica-se que na 

contestação Id. 12955027, a requerida UNIMED REGIONAL MARINGÁ – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO informa que o material “pinça”, 

solicitado pela autora no dia 24/01/2018, já foi liberado 

administrativamente, pelo que é de se reconhecer que, em relação ao 

pedido para que a requerida libere e custeie esse material, houve a perda 

superveniente do objeto. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, VI, do 

CPC/15, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda 

superveniente do objeto da demanda, em relação ao pedido para 

determinar que a requerida autorize/custeie o material “pinça”, necessário 

à cirurgia da autora. Outrossim, a demanda subsiste em relação aos 

pedidos (i) para determinar que as requeridas autorizem e custeiem o 

material “neuronavegador”; e (ii) de indenização por danos morais. A 

controvérsia nos autos cinge-se à obrigação contratual das requeridas de 

autorizar e custear o referido material, que foi indicado pelos médicos da 

parte autora como necessário à realização do procedimento cirúrgico de 

que ela necessita. Ambas as requeridas defendem, em síntese, que o 
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citado material não está previsto no rol de procedimentos da ANS. 

Todavia, razão não lhes assiste. Com efeito, embora se admitida a 

possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas que limitem 

os direitos do consumidor, afigura-se abusiva a cláusula que exclui da 

cobertura do plano procedimento ou material necessário para a realização 

de tratamento de doenças nele previstas. Aliás, o Superior Tribunal de 

Justiça já firmou entendimento no sentido de que os planos de saúde 

podem estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem 

limitar o tratamento a ser utilizado pelo paciente. Além disso, também 

decidiu que o Rol de Procedimentos do CONSU e de Resoluções da ANS é 

exemplificativo, não sendo possível excluir um tratamento apenas por não 

constar na lista da ANS A propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. RECUSA DE COBERTURA FINANCEIRA DE MATERIAL 

ESSENCIAL EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS DANOS MORAIS. 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

"É possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a 

negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou 

material considerado essencial para sua realização de acordo com o 

proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 1.515.875/RJ, Rel. Ministro RAUL 

ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 12/12/2019). [...]. (AgInt no REsp 

1826001/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

10/03/2020, DJe 01/04/2020) Assim, demonstrada a abusividade da 

restrição imposta pelas requeridas, merece ser julgado procedente a 

demanda, neste ponto, para confirmar a decisão liminar, a fim de 

determinar que a requerida autorize e custeie à parte autora o material 

“neuronavegador”, de que ela necessita para a realização da cirurgia 

indicada pelos médicos responsáveis pelo seu tratamento. Por outro lado, 

a recusa indevida de autorização e custeio do referido material, por parte 

da requerida, causou transtornos e infortúnios à requerente que são 

aptos a atingir a sua dignidade, eis que a impediu de dar continuidade ao 

tratamento cirúrgico de que necessita, fazendo jus a autora à indenização 

pelos danos morais suportados. Em relação ao quantum, este deve ser 

fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, 

ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Mediante tais critérios, o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a finalidade da indenização. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para (i) determinar que as 

requeridas autorizem e custeiem à parte autora, o material 

“neuronavegador”, necessário ao procedimento cirúrgico indicado pelos 

médicos responsáveis pelo seu tratamento, conforme determinado na 

decisão liminar, que neste ato torno definitiva; e (ii) condenar as 

requeridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a 

partir da data desta sentença. Condeno as rés ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA 

ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003700-31.2018.8.11.0041
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FLAVIO MARTINS FINI (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003700-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO MARTINS FINI REU: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL 

S.A. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por FLÁVIO MARTINS FINI em face de AMIL 

ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A. Sustenta o autor que é 

usuário do plano de saúde ofertado pela requerida, e que, em 13/12/2017, 

foi diagnosticado com “cálculo volumoso impactado em ureter proximal 

associado a insuficiência renal e pielonefrite obstrutiva (CID 10 N 20.1 / T 

19.1)”, tendo sido atendido junto ao Pronto Socorro do Hospital Santa 

Rosa, ocasião em que fora submetido à procedimento cirúrgico de 

urgência para fins de desobstrução de seu ureter e implante de cateter 

duplo J, com cobertura do plano operado pela requerida. Alega que, no 

mesmo dia, o mesmo médico que realizou o primeiro procedimento 

cirúrgico atestou a existência de “cálculo residual renal”, e a necessidade 

de o autor se submeter a um novo procedimento para a retirada completa 

dos cálculos renais, qual seja, “ureterorrenolitotripsia flexível a laser”. 

Alega que buscou a assistência médica contratada, e que, em 19/12/2017, 

a requerida apresentou resposta à solicitação de cirurgia, deferindo a 

realização do procedimento, contudo, negou a utilização da técnica que 

fora prescrita pelo médico assistente, ao argumento de não estar incluso 

no rol de procedimentos da ANS. Aduz que necessita com urgência do 

procedimento cirúrgico, ante o “risco de calcificação do cateter duplo j”, 

que havia sido implantado em 13/12/2017. Assim, pleiteou a concessão de 

tutela de urgência, para determinar que a requerida autorize/custeie o 

tratamento cirúrgico de “ureterorrenolitotripsia flexível a laser unilateral” ao 

autor, nos moldes de sua prescrição médica, bem como todos os demais 

tratamentos que se fizerem necessários referentes à patologia “cálculo 

volumoso impactado em ureter proximal associado a insuficiência renal e 

pielonefrite obstrutiva (CID 10 N 20.1 / T 19.1)”. Ao final, requer a 

procedência dos pedidos para (i) confirmar a liminar concedida; e (ii) 

condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais. O 

pedido liminar foi deferido (Id. 11828572) e confirmado pelo Tribunal de 

Justiça (Id. 13618277), e a liminar foi cumprida em 05/03/2018 – conforme 

informações prestadas pelo autor no Id. 12414640. A requerida 

apresentou contestação no Id. 13084982, defendendo, em suma, que não 

houve negativa na autorização da cirurgia, tendo sido autorizado o 

procedimento tradicional e não a laser, por ausência de regulamentação, 

pelo que pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação no Id. 

13805303. Ambas as partes pleitearam o julgamento antecipado do mérito 

(Ids. 16457419 e 16963142). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. A controvérsia nos autos cinge-se à obrigação 

contratual da requerida, de custear o procedimento cirúrgico indicado pelo 

médico da parte autora – o qual já foi realizado por força da liminar 

concedida no Id. 11828572. A requerida defende, em síntese, que não 

houve negativa na autorização da cirurgia, tendo sido autorizado o 

procedimento tradicional e não a laser, por ausência de regulamentação. 

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça 

já firmou entendimento no sentido de que os planos de saúde podem 

estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o 

tratamento a ser utilizado pelo paciente. Além disso, também decidiu que o 

Rol de Procedimentos do CONSU e de Resoluções da ANS é 

exemplificativo, não sendo possível excluir um tratamento apenas por não 

constar na lista da ANS A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO 

CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. 

CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A 

OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL 

DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA 

EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. 

Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a 

possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas 

dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos 

meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de 

doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano 

de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta 

pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos 

da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação 

mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida 

pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico 

emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na 

hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento 

contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. 
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(AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019) No caso, 

extrai-se do laudo médico anexado na página 1 do Id. 11816701, que o 

autor (i) foi acometido por “cálculo volumoso impactado em ureter proximal 

associado a insuficiência renal e pielonefrite obstrutiva (CID 10 N 20.1 / T 

19.1)”; (ii) foi submetido a colocação de cateter duplo J em caráter de 

urgência, em outubro de 2017; (iii) possui cálculo residual renal; e (iv) 

necessita de novo procedimento para total remoção dos cálculos renais, 

sendo indicado a “ureterorrenolitotripsia flexível a laser”. Desta forma, 

embora se admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter 

cláusulas que limitem os direitos do consumidor, afigura-se abusiva a 

cláusula que exclui da cobertura do plano procedimento necessário para a 

realização de tratamento de doenças nele previstas. Ademais, também 

restou comprovada a urgência do procedimento cirúrgico solicitado, eis 

que o médico Dr. Rodney P. Nascimento atestou que o autor “necessita do 

tratamento do cálculo, por meio de cirurgia minimamente invasiva com 

URGÊNCIA, pelo risco de calcificação do cateter duplo J, bem como novos 

episódios de infecção de urina” (Id. 11816701 – pag. 2). Neste caso, a 

cobertura é obrigatória para as operadoras de planos de saúde, haja vista 

que a carência máxima admitida para tratamentos de urgência e 

emergência é de 24 horas, conforme art. 12, V, “c”, da Lei nº 9.656/98. 

Assim, demonstrada a abusividade da restrição imposta pela requerida, 

merece ser julgado procedente a demanda, neste ponto, para confirmar a 

decisão liminar, que determinou à requerida que custeie/autorize o 

procedimento cirúrgico indicado pelo médico responsável pelo tratamento 

do autor. Quanto aos danos morais, verifica-se que a recusa indevida de 

autorização da cirurgia emergencial, por parte da operadora do plano de 

saúde requerido, causou transtornos e infortúnios ao requerente que são 

aptos a atingir a sua dignidade, eis que o impediu de dar continuidade ao 

tratamento de que necessitava. Assim, deve ser reconhecida a 

responsabilidade da ré pelos prejuízos de ordem extrapatrimonial 

suportados pelo requerente. Em relação ao quantum, este deve ser fixado 

consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Mediante tais critérios, o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende a finalidade da indenização. 

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, para (i) determinar que a 

requer ida autor ize/custe ie o procedimento c i rúrg ico de 

“ureterorrenolitotripsia flexível a laser unilateral”, indicado pelo médico 

responsável pelo tratamento do autor, conforme determinado na decisão 

liminar, que neste ato torno definitiva; e (ii) condenar a requerida ao 

pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 27 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006635-78.2017.8.11.0041. AUTOR(A): E. 

B. D. C. O., JANICE DA COSTA MONTEIRO REU: UNIMED FEDERACAO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Trata-se de Ação de Restituição de Quantia 

Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por EMILY 

BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA, representada por sua genitora JANICE 

DA COSTA MONTEIRO, em face de UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. Sustenta a autora que é conveniada à requerida, e que, 

em virtude de não obter êxito em seu tratamento com a médica psiquiátrica 

credenciada ao plano de saúde, os prepostos da requerida recomendaram 

à requerente que procurasse um médico especialista em psiquiatria, e que 

ressarciriam todos os valores pagos com consultas e exames. Alega que, 

diante da recomendação, iniciou o tratamento com o médico psiquiatra Dr. 

Miler Nunes, e que a requerida vinha reembolsando a autora conforme 

combinado. Todavia, desde o final de 2016, começou a negar tal 

reembolso, fazendo somente por muita insistência da autora. Afirma, 

ainda, que fez uma consulta com o Dr Miler Nunes Soares, tendo 

despendido a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), mas, até 

a data do ajuizamento da demanda, a requerida reembolsou apenas R$ 

72,00 (setenta e dois reais). Requer, ao final, a procedência dos pedidos 

para condenar a requerida ao pagamento (i) da quantia de R$278,00 

(duzentos e setenta e oito reais), a título de complemento do reembolso da 

consulta com o Dr Miler Nunes Soares; e (ii) de indenização por danos 

morais. Não houve contestação. O autor pleiteou o julgamento antecipado 

do mérito. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, verifica-se que o requerido, apesar de citado, não 

apresentou contestação, motivo pelo qual deve ser considerado revel, nos 

termos do art. 344 do CPC/15. Reconhecida a ocorrência da revelia, os 

seus efeitos são uma consequência lógica e processual, em que há uma 

presunção de veracidade dos fatos articulados pelo requerente, nos 

termos do art. 344, do Código de Processo Civil, máxime se não 

ocorrentes quaisquer das hipóteses legais de afastamento dos seus 

efeitos ordinários. A pena de confissão decorrente da revelia, contudo, é 

relativa e não induz, necessariamente, à procedência do pedido, podendo 

ceder em face dos demais elementos constantes dos autos, caso 

contrariem a tese sustentada pelo autor. Pretende a parte autora a 

condenação da requerida ao pagamento (i) da quantia de R$278,00 

(duzentos e setenta e oito reais), a título de complemento do reembolso da 

consulta com o Dr Miler Nunes Soares; e (ii) de indenização por danos 

morais. Com efeito, extrai-se do atestado médico anexado no Id. 5052651, 

que a autora está em tratamento com o médico Dr. Miler Nunes Soares, 

desde 16/12/2015. Além disso, verifica-se que a autora juntou (i) o recibo 

de pagamento da quantia de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), pela 

consulta realizada em 09/12/2016; (ii) o protocolo do pedido de reembolso 

realizado junto à requerida (Id. 5052746); e (iii) os extratos bancários de 

Id. 5052694, cujo teor corrobora a tese inicial de que a requerida estava 

realizando o reembolso integral das consultas realizadas com o Dr. Miler 

Nunes Soares, mas, a partir de agosto de 2016, passou a reembolsar 

apenas a quantia de R$ 72,00 (setenta e dois reais), violando, assim, a 

cláusula protetiva de boa-fé contratual consistente no venire contra 

factum proprium. Contra esses fatos, a requerida não trouxe nenhum 

elemento apto desconstituí-los, pelo que faz jus a autora à condenação da 

requerida ao pagamento da quantia de R$278,00 (duzentos e setenta e 

oito reais), a título de complemento do reembolso da consulta com o Dr 

Miler Nunes Soares, realizada em 09/12/2016. Por outro lado, inegável que 

o comportamento contraditório da requerida, consistente em realizar o 

reembolso integral das consultas por um período, e, em seguida, passar a 

restituir apenas uma pequena quantia, proporcionou à autora frustração e 

angústia que são aptos a atingir a sua dignidade, ante o risco iminente de 

interrupção do tratamento diante do alto valor das consultas, fazendo jus a 

autora à indenização pelos danos morais suportados. Em relação ao 

quantum, este deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, 

necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como 

danosa. Mediante tais critérios, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

atende a finalidade da indenização. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, I do CPC JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a 

requerida ao pagamento: a) da quantia de R$278,00 (duzentos e setenta e 

oito reais), a título de complemento do reembolso da consulta com o Dr 

Miler Nunes Soares, realizada em 09/12/2016, valor esse que deverá ser 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, 

e de correção monetária pelo índice INPC desde a data do protocolo do 

pedido de reembolso; e b) da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês desde a citação, e de correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data desta sentença. Ainda, condeno a parte 
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requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010530-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA REU: MRV ENGENHARIA, MRV 

PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE LTDA 

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória 

por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito ajuizada 

por WILLIAM ROBERTO DA SILVA NOGUEIRA, em face de MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A. e MRV PRIME PARQUE CHAPADA 

MANTIQUEIRA INCORPORAÇÕES SPE LTDA., todos já qualificados nos 

autos. O autor alega que firmou com as rés o contrato de proposta de 

venda do imóvel descrito na inicial, em 05/07/2016, e que foi convocado 

para receber as chaves do imóvel em 22/11/2017, contudo o bloco já se 

encontrava concluído desde 10/04/2017, conforme habite-se. Afirma que 

pagou indevidamente os juros da obra, a taxa SATI, e a correção das 

parcelas pelo índice INCC, quando deveria ser o IPCA, causando-lhe dano 

moral e material. Assim, pugna pela procedência dos pedidos para: “[...] 

declarando a ilegalidade do débito denominado taxa de evolução de obra a 

partir da emissão do habite-se e da entrega do apartamento e restituição 

da taxa de evolução de obra que foi paga no total de R$ 6.919,02 e dos 

mesmos valores em dobro pela repetição indébito, com os respectivos 

acréscimos legais [...]; declarando a ilegalidade da cobrança da taxa 

administrativa (serviços de assessoria – SATI) e condenando a Requerida 

ao pagamento da devolução do valor pago de R$ 800,00 e do mesmo valor 

em dobro pela repetição indébito [...]; condenando-a ao pagamento de 

indenização por danos morais pelo ato ilícito no importe de R$ 20.000,00 

[...].” Contestação apresentada sob o ID 14653511, alegando, preliminar de 

ilegitimidade das requeridas para devolução dos valores pagos a título de 

juros de obra; incompetência absoluta da Justiça Estadual; denunciação 

da lide da Caixa Econômica Federal. No mérito, alegam a improcedência do 

pedido, sob o argumento de que a cobrança da taxa de evolução da obra 

foi feita até a sua entrega, tal como contratado, além de não ser cobrada 

pelas rés, mas sim pela CEF; afirma nunca ter cobrado a taxa SATI, pois 

oferece facultativamente aos clientes o serviço de despachante, o qual foi 

requerido pelo autor; aponta ainda, a legalidade do índice de correção 

contratado INCC. Por fim, aduz que tendo o imóvel sido entregue dentro do 

prazo previsto em contrato, improcedem os pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação (ID 14695502). A requerida pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide e o autor não se manifestou. É o relatório. Fundamento 

e Decido. 1. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, 

Ilegitimidade das Requeridas e Necessidade de Litisconsórcio Passivo 

Necessário com a Caixa Econômica Federal. As requeridas arguiram 

Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual e necessidade 

de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal e, por 

conseguinte, ilegitimidade passiva para figurar no presente feito. Tais 

preliminares se amparam na alegação de que a taxa de evolução da obra 

que os autores pretendem receber a devolução, foi cobrada pela Caixa 

Econômica Federal. Ocorre que o autor não busca apenas a devolução 

dos juros da obra, mas também a declaração de nulidade de outras 

cláusulas contratuais. Ademais, o autor traz julgados de outros casos 

idênticos que já tramitaram pelo Juizado Especial Federal, em que o pedido 

de devolução dos juros da obra foram julgados improcedentes contra a 

Caixa Econômica Federal, portanto, por economia processual, rejeito 

referidas preliminares. O autor pleiteia pela devolução dos valores de juros 

de obra supostamente pagos após a expedição do Habite-se, bem como 

os valores supostamente pagos a título de taxa “SATI”, correção pelo 

índice IPCA a partir de abril/2017 e condenação pelos danos morais 

supostamente sofridos. Os juros da obra consistem em uma tarifa paga 

pelo promitente/comprador durante o período de construção do imóvel, e a 

orientação da jurisprudência, inclusive do STJ, é no sentido de que a 

cobrança da supracitada taxa deve incidir somente durante o prazo 

estipulado para conclusão do imóvel, de modo que se afigura devida a 

restituição de montante despendido em razão da aludida taxa, apenas 

durante o período de mora da construtora para conclusão e entrega do 

imóvel e desde que haja previsão contratual. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. JUROS DE 

OBRA. A legitimidade de parte é uma das condições da ação e em regra é 

daqueles que integram a relação jurídica de direito material. - Circunstância 

dos autos em que a construtora é parte legitima para responder pela 

devolução dos juros de obra. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. 

COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. A ação que tem por objeto a revisão 

ou rescisão de compromisso de compra e venda entre particulares, ainda 

que a construção ou o pagamento do preço dependa de financiamento 

pela Caixa Econômica Federal é de competência da Justiça Estadual. 

DEMORA NA ENTREGA. JUROS SOBRE O SALDO DEVEDOR. A mora da 

promitente vendedora afasta a incidência dos juros sobre o saldo devedor 

até o adimplemento da obrigação de entrega do imóvel. - Circunstância dos 

autos em que se justifica a devolução dos juros pagos no período de 

atraso injustificado da obra, porém, na forma simples, uma vez que não 

comprovada má-fé. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70076518778, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2018). No caso, o contrato 

firmado entre as partes previa como prazo de entrega do imóvel a data de 

30/09/2018, sendo incontroverso que foi entregue em 22/11/2017 e que o 

HABITE-SE foi expedido em 10/04/2017. Já no contrato de mútuo firmado 

entre o autor e a CEF, o prazo para entrega do empreendimento era de 37 

meses, a partir da assinatura do contrato, que ocorreu em 25/10/2016, 

portanto, o prazo findava em 25/11/2019. No caso dos autos, apesar de 

não ter ocorrido atraso na entrega do imóvel, as cobranças de juros de 

obra pelo agente financeiro, continuaram a ser realizadas após a entrega 

das chaves. A parte ré, por sua vez, apesar de alegar, não comprovou 

que cumpriu com todas as diligências que lhe incumbiam perante o agente 

financeiro, a fim de possibilitar o término das cobranças. Por outro lado, a 

construtora demonstrou que por ser fiadora do autor, este não quitou 

diversos valores dos juros da obra junto ao agente financiador, recaindo a 

cobrança nas rés, portanto, os valores eventualmente pagos pelo autor 

após a entrega das chaves, deverão ser apurados em liquidação de 

sentença e compensados com os que foram pagos pelas rés, a partir de 

22/11/2017 até 25/11/2019. Além disso, eventual restituição deve ocorrer 

de forma simples, pois apesar de indevida, estava prevista no contrato de 

financiamento imobiliário. Em relação a cobrança da taxa SATI, as 

requeridas afirmam que esta não foi contratada, pois oferece 

facultativamente aos clientes o serviço de despachante. O STJ entende 

pela legalidade da cobrança de referida taxa ou de serviços de 

despachantes, desde que previamente contratada e de forma clara o seu 

conhecimento por parte do consumidor, o que não ocorre na espécie. 

Assim, considerando o extrato juntado pelo autor no ID 12823306, foi 

cobrado deste dez parcelas mensais de R$80,00 (total R$800,00), relativo 

a serviço de assessoria técnica, que deve ser devolvido. Em relação a 

suposta cobrança abusiva do índice de INCC, o entendimento que vem 

prevalecendo nos Tribunais é de que referido índice, justamente por 

refletir a variação dos preços dos insumos e materiais aplicados na 

construção civil, como atualizador das prestações, somente pode ser 

utilizado até a entrega do imóvel pela construtora, sendo abusiva a sua 

incidência após esta. No caso, não restou comprovada a cobrança do 

INCC após a entrega do imóvel, de modo que improcede o pleito de 

devolução. Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, é 

certo que a orientação jurisprudencial é no sentido de que o mero 

descumprimento contratual não enseja a indenização por danos morais. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) CONDENAR a 

requerida, ao pagamento de indenização por dano material 

correspondente à devolução, na forma simples, dos denominados “juros 
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de obra” no período de 22/11/2017 até 25/11/2019. Os valores devem ser 

apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC, 

desde a data do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar 

da citação; deverão ser abatidos os valores eventualmente pagos pelas 

requeridas. b) CONDENAR a requerida, ao pagamento de indenização por 

dano material correspondente à devolução, na forma simples, das dez 

parcelas pagas a título de Serviço de Assessoria Técnica, no valor mensal 

de R$80,00, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data 

do desembolso, e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; c) 

Diante da sucumbência mínima, condeno as requeridas ao pagamento das 

custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 

2° do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003378-11.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEDNA DOS SANTOS SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

ajuizada por JOEDNA DOS SANTOS SILVA em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Em suma, a autora 

alega que era titular da UC 6/268329-0, e que na data de 08/02/2018, 

solicitou junto à empresa requerida a transferência de titularidade com 

religamento para a UC 6/2558551-4, ao mesmo tempo, o desligamento de 

sua atual unidade consumidora vez que ia se mudar de casa. Afirma, 

ainda, que entrou em contato com a requerida por diversas vezes, 

solicitando a religação de energia no novo imóvel, contudo, até a data de 

10/02/2018 o serviço não havia sido restabelecido. Aduz que, já havia 

efetuado o pagamento da mudança, que se encontrava toda desmontada, 

bem como, o pagamento da instalação de ar condicionado, mas que não 

havia sido instalado em razão de não ter energia. Assim, pugnou pela 

concessão de tutela de urgência para determinar que a parte ré proceda 

ao restabelecimento da energia elétrica na UC 6/2558551-4; e ao final, a 

procedência dos pedidos iniciais, para condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude da 

religação fora do prazo legal. O pedido de tutela de urgência foi concedida 

em regime de plantão no Id. 11767139. A requerida apresentou 

contestação no Id. 13757456, defendendo, em síntese, a religação dentro 

do prazo legal; e a inexistência de danos morais e materiais, pelo que 

requer a improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação no Id. 

14073326. A parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado do mérito 

(Id. 14332556). Por sua vez, a autora não se manifestou. Vieram-me os 

autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, I do CPC. A 

controvérsia dos autos cinge-se ao restabelecimento da energia dentro do 

prazo legal. A autora alega que, na data de 08/02/2018, solicitou junto à 

empresa ré a transferência de titularidade e religação da unidade 

consumidora nº 6/2558551-4, sendo informada que seria realizado dentro 

do prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Afirma, ainda, que a requerida 

realizou o restabelecimento de sua energia apenas em 10/02/2018, 

desrespeitando a legislação que estabelece o prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas. Enquanto a requerida defende que restabeleceu a energia dentro 

do prazo legal, uma vez que não se tratava mais de uma simples religação, 

mas sim de uma nova ligação, com previsão de vistoria no imóvel em até 3 

dias úteis da data do pedido e com prazo de ligação em até 2 dias úteis 

após essa vistoria. Neste particular, razão lhe assiste. Isso porque, em 

que pese a requerida afirmar que cumpriu as determinações da Resolução 

nº 414/10 da ANEEL, quando o consumidor está solicitando a 

transferência para uma Unidade Consumidora que já possui suas 

instalações funcionando, não será considerado uma “nova ligação”, mas 

sim uma religação do fornecimento de energia. Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte requerida procedeu ao restabelecimento da 

energia na data de 10/02/2018, às 16h39, conforme documento de id 

13757475, isto é, fora do prazo de 24 (vinte e quatro) horas estabelecido 

no art. 176 da Resolução da Aneel nº 414/2010, verbis: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; Consigno 

ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não 

apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

da autora (art. 373, II, CPC). Sendo assim, não há dúvidas de que, 

havendo atraso no restabelecimento de energia elétrica, serviço de 

natureza essencial, fará jus ao pleito indenizatório. Reconhecido o dever 

de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é cediço que o julgador 

não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo utilizar a 

razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as peculiaridades do 

caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e consequências do 

ato, a condição econômica e financeira pessoal das partes, bem como 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Atendendo aos critérios 

citados acima fixo a indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais). Quanto 

aos danos materiais não há nexo entre os recibos juntados ao fato de a 

empresa requerida ter atrasado a ligação de energia, uma vez que a parte 

autora mudaria de todo modo, e teria os gastos com mudança e instalação 

do ar condicionado. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para 

condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um 

mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). Torno definitiva a tutela de urgência concedida no Id. 11767139. 

Ante a sucumbência recíproca, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC/2015. Quanto aos 

honorários advocatícios fixo em 10% sobre o valor da causa, sendo que 

cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos honorários 

respectivos (arts. 85, §14 c.c 86, do CPC/2015), devendo ser observadas, 

em relação ao autor, as disposições do art. 98, §3º, do CPC/15, por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de abril de 2020. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 27 de abril de 2020. 

VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004659-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CLEMENTE RUDY OAB - MT14787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA RENATA PASSOS DE OLIVEIRA OAB - SP174008 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004659-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAUREMBERG SEBASTIAO DE SOUSA GRUNWALD EIRELI - ME REU: 

HUMBERTO GIMENEZ CRESTANI Trata-se de Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Aluguéis, em que o autor alega que firmou com o réu 

contrato de locação de imóvel não residencial com termo final do contrato 

no dia 25/02/2018, data em que o locatário se obrigou a restituir o imóvel 

locado em perfeito estado de conservação. No contrato de locação 

firmado entre as partes ficou consignado que o locatário restituiria o 

imóvel completamente desimpedido de pessoas e coisas independente de 

qualquer aviso ou notificação ou ainda de interpelação de qualquer 
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espécie. Aduz que apesar de ser desnecessária a notificação para 

desocupação do imóvel, notificou o réu para que desocupasse o imóvel na 

data combinada no contrato, conforme notificação extrajudicial efetuada 

no dia 30/01/2018. Alega que o réu deveria ter lhe entregue as salas 01, 

02, 03,04,05,06, mas continua ocupando o imóvel; que poderia ter 

manejado ação renovatória de locação, mas não o fez; não pagou o IPTU 

do período da locação, não fez o seguro incêndio, incidindo em infração 

contratual. Requer a concessão da medida liminar para desocupação em 

quinze dias, depositando caução no valor equivalente a três meses de 

aluguéis; ao final a procedência do pedido com a decretação do despejo; a 

condenação ao réu a pagar a pagar os aluguéis e taxas condominiais que 

se vencerem até a data da efetiva desocupação do imóvel, bem como os 

IPTUS não quitados. Foi deferida a antecipação de tutela, concedendo-se 

15 dias de prazo para desocupação, sob pena de despejo. (Id 11989090) 

O réu foi citado e se manifestou nos autos, a fim de informar a 

interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão concessiva da 

liminar de despejo. (Id 12314198). Após, juntou os documentos que 

instruíram o agravo. O réu peticionou, Id 12417213, alegando que busca 

junto ao autor a renovação da locação, pelo menos por um período de seis 

meses, mas este não concorda com a prorrogação; que existem fundados 

indícios de ilegitimidade de parte para propositura da presente demanda, 

pois o administrador nomeado para o imóvel não é o autor da ação. 

Requer, caso seja mantida a liminar, que seja concedido prazo 

suplementar de 90 dias para desocupação do imóvel, juntando depósito no 

valor de R$ 7.930,00., relativo ao aluguel do período de 25/02 a 

25/03/2018. O autor foi intimado para se manifestar sobre a petição e o 

depósito judicial, fazendo-o no Id 125331296, juntando documentos. A 

decisão Id 12841033 analisou as alegações do r[eu, rejeitando-as e 

novamente determinou o despejo. O autor informou que o réu não 

desocupou o imóvel. Foi designada audiência de conciliação, na qual o réu 

não compareceu. Em 26/06/2018 o Oficial de Justiça procedeu ao despejo 

com a imissão de posse do autor no imóvel. (Id 14337957). Foi recebido o 

acórdão que negou o provimento do RAI interposto pelo réu, mantendo a 

decisão que determinou o despejo. (Id 14601929). O autor juntou planilha 

dos aluguéis e IPTU pendentes. É o relato. Decido. As partes não 

pretendem produzir outras provas, comportando o feito o julgamento 

antecipado. Trata-se de ação de despejo ajuizada dentro do prazo de 

trinta dias do termo final do contrato, precedida de prévia notificação 

extrajudicial da não intenção de renovação da locação. O réu compareceu 

nos autos após a citação, entretanto, não ofertou contestação, 

limitando-se a interpor Agravo de Instrumento e alegar que acreditava que 

a locação seria prorrogada e que o autor poderia ser parte ilegítima. As 

alegações do réu foram rejeitadas pela decisão Id 12841033. É 

incontroversa a relação locatícia, o vencimento do prazo contratual, a 

notificação feita pelo autor para a desocupação. O réu não interpôs ação 

renovatória. Tendo em vista que o despejo já foi consumado, não há 

controvérsia a ser resolvida em relação ao fim da relação locatícia. Quanto 

à cobrança, o réu depositou nos autos o aluguel do período de 25/02/2018 

a 25/03/2018, após a citação. Sendo assim, deve ser acolhido o pedido 

condenatório nos aluguéis e IPTU’s inadimplidos pelo réu até o despejo. 

Conforme informou o autor, o réu inadimpliu com os demais aluguéis, 

sendo devido os aluguéis mensais de R$ 7.930,00 vencidos em 25/04, 

25/05 e 25/06/2018, haja vista que o despejo ocorreu em 26/06/2018. Além 

disso, comprovou o autor que não foram quitados pelo réu os IPTUS dos 

anos de 2014 a 2017, devidos integralmente, assim distribuídos: SALA 01: 

1.190,83 SALA 02: 1.190,83 SALA 03: 1.190,83 SALA 04: 1.190,83 SALA 

05: 1.190,83 SALA 06: 1.190,83 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido para confirmar a liminar que decretou o despejo do réu, bem 

como condenar o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos em 

25/04/2018, 25/05/2018 e 25/06/2018, no valor mensal de R$ 7.930,00, o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM/M e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir de cada vencimento, e 

da multa de 10% sobre o débito, conforme previsão contratual. Condeno 

ainda o réu ao pagamento dos IPTUS das salas, 01, 02, 03, 04, 05 e 06, 

relativos aos anos de 2014/2017, cuja dívida demonstrada pelo autor 

importava em R$ 7.144,95 até a data de 11/07/2018. Referido valor relativo 

aos IPTUs deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir de 11/07/2018 até o efetivo 

pagamento. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019245-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDELSON FONSECA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT17672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019245-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDELSON FONSECA MONTEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais 

em que o autor alega que mês 07/2017 pelo protocolo de n° 43937850, 

solicitou o desligamento da UC 625768227, por ser uma capela em um lote 

rural onde quase não é utilizado pelo Reclamante e sua família, contudo, 

mesmo após o cancelamento a ré mantem o envio de faturas até o mês 

atual, mesmo não estando fornecendo mais o consumo de energia elétrica. 

Aduz que é dever da ré o cancelamento desde o mês de julho/2017. 

Afirma que a ré , em 06/01/2018, inseriu seu nome no Registro de 

Proteção ao crédito com quatro anotações, as quais são indevidas. 

Fundamenta a pretensão, requer a justiça gratuita e a inversão do ônus da 

prova; medida liminar para suspender a cobrança e excluir seu nome dos 

cadastros restritivos de crédito; ao final, a declaração de inexistência dos 

débitos questionados na ação e a condenação da ré a indenizar danos 

morais. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. (Id 14002995). A 

audiência de conciliação foi infrutífera. (Id 15240884). O réu contestou, Id 

15591739, alegando que a solicitação de consumo final se deu em 

10/2017 e não em 07/2017, conforme protocolo n. 43937850 citado pelo 

autor. Aduz que equipe da concessionária se deslocou à UC e constatou 

que o imóvel se encontrava fechado, motivo pelo qual não foi possível 

efetuar a leitura final, tampouco a retirada do equipamento de medição, de 

maneira que a solicitação foi rejeitada. Por tais razões, a UC permaneceu 

ativa e energia continuou sendo consumida, o que gerou as contas 

discutidas nos presentes autos; que a unidade consumidora está situada 

em área rural e, por esta razão, o modo de leitura do consumo de energia 

elétrica destas é diferente das que se encontram localizadas em zona 

urbana, nos termos do art. 85 e 86 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

podendo ser feita a cobrança pela média mensal ou por leitura direta. 

Refuta a ocorrência de dano moral. O autor impugnou a contestação, Id 

16214422. As partes foram intimadas para especificação de provas, 

pleiteando o julgamento antecipado da lide. É o relato. Decido. As partes 

não pretendem produzir outras provas, comportando o feito o julgamento 

antecipado. A declaração de inexistência do débito, objeto da ação, tem 

por fundamento a alegação do autor que solicitou o desligamento da UC 

em julho de 2017. Contudo, conforme anotado pelo juízo prolator da 

decisão que indeferiu a antecipação de tutela, tal pedido feito em outubro 

de 2017, tendo o douto juízo juntado à decisão o documento que comprova 

a solicitação. O autor não agravou da decisão, tampouco impugnou o 

documento extraído pelo juízo do sistema da ré. A ré, na contestação, 

também afirma que a solicitação foi feita em 10/2017 e não em 07/2017, 

conforme protocolo n. 43937850. Diante disso, tem-se por comprovado 

que o pedido de desligamento ocorreu em outubro de 2017. Também na 

tela do sistema juntada pelo juízo quando do indeferimento do pedido de 

antecipação de tutela, consta a informação de que a solicitação não foi 

executada, havendo o status de “execução impedida”. Entretanto, não 

comprova a ré que o impedimento para o desligamento tenha sido o fato de 

o imóvel se encontrar fechado, pois conforme o documento Id 1559145, 

juntado com a contestação, somente há a anotação “impedida” para a 

solicitação de desligamento. Ademais, admite a ré que se trata de imóvel 

rural, que permite o faturamento pela média, o que se observa do histórico 

de consumo juntado no Id 15591949, em que consta diversos lançamentos 

de “faturamento pela média”. De referido histórico, observa-se que em 

12/09/2017 houve leitura confirmada, em 10/10 e 09/11/2017 houve o 

faturamento pela média. Contudo, em 12/12/2017 há a observação de 
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“suspeita de fraude c/leitura”, “leitura atual menor que leitura anterior”, o 

que comprova que se não houve a possibilidade de desligamento quando 

da solicitação em outubro, em dezembro houve o efetivo acesso ao 

medidor, quando poderia ter sido cumprida a solicitação de desligamento. 

Assim, não há justificativa para a ré manter a UC ligada, proceder a 

faturamento pela média de consumo, mesmo depois de ter tido acesso ao 

medidor em 12/12/2017. Das faturas constantes do histórico de faturas 

juntadas pela ré, se observa que lança como pendentes as faturas a partir 

da apresentação em 17/07/2017 com vencimento em 16/08/2017. Como a 

solicitação de desligamento foi feita pelo autor em outubro de 2017, não há 

que se falar que as faturas relativas ao mês de julho, agosto, setembro e 

proporcional de outubro/2017 sejam indevidas. Por outro lado, a partir da 

fatura apresenta no mês 11/2017 é descabida a cobrança. Do extrato da 

Serasa juntado pelo autor, constata-se que há a inserção de fatura 

vencida em 16/08/2017, 16/09/2017, 16/10/2017 e 16/11/2017, e do 

histórico de contas observa-se que as contas com vencimento para os 

meses 08/09/10 e 11/2017, foram apresentadas nos meses 07, 08, 09 e 

10/2017, respectivamente. Portanto, tratam-se de faturas efetivamente 

devidas, posto que somente a partir da fatura apresentada no mês 

11/2017, com vencimento para 12/2017 é descabida a cobrança. Diante 

disso, não se caracteriza a inserção indevida, pois o débito inserido foi 

comprovado. Tendo em vista que o pedido da ação é de declaração de 

inexistência do débito “aqui questionado” e este se refere às faturas pelas 

quis o nome do autor foi inserido nos cadastros da Serasa, o pedido é 

improcedente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários de 

sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Como o 

autor é beneficiário da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das 

verbas de sucumbência por até cinco anos, condicionada à mudança da 

situação econômica. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 

2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018032-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEYSA DA SOLEDADE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018032-32.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por GEYSA DA SOLEDADE PEREIRA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017977-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA BARROZO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017977-81.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de reparação de danos materiais proposta por SONIA MARIA 

BARROZO em face de BANCO DO BRASIL SA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031977-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIL DIAS DE MIRANDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ENILDO NEVES DE SOUZA OAB - MT22020/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DIAS DE LANA (REU)

DOUGLAS DIAS (REU)

DOUGLAS DIAS - ME (REU)

ALESSANDRA DIAS DE LANA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031977-91.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para manifestar quanto a Certidão do Oficial de Justiça, no 

prazo de cinco dias. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017972-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDERSON OLIVEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017972-59.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ANDERSON OLIVEIRA DE ARRUDA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017989-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KOWALSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017989-95.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por CLAUDIO KOWALSKI em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017996-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA DOS SANTOS CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017996-87.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por CREUSA DOS SANTOS CASTRO em face de CAPEMISA 

SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028476-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065-O (ADVOGADO(A))

LETICIA PEREIRA OAB - MT18291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINK TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP (REU)

MARIA NILZA DE SOUZA WINCK (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO FALEIRO DA SILVA OAB - GO12837 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ Processo n° 1028476-32.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação da ré por edital, eis que o autor não esgotou os meios para 

localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do CPC. 

Intimem-se os autores para requererem o que entende por direito. Cuiabá, 

24 de abril de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018499-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESIO DE MORAIS COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INCOGRAIN COMERCIAL E EXPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

MARCO PAULO CHINEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018499-16.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 11191244, expeça-se nova Carta Precatória para a comarca 

de Tapurah- MT, conforme requerido. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036900-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RIBEIRO NEVES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAELSON CANDIDO DA SILVA (REU)

DINAMICA CONSTRUCOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036900-63.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036161-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO GUIMARAES FAUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO DA SILVA OAB - MT19613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA TEIXEIRA GIROTO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036161-56.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de restituição de quantia paga c/c danos morais, estéticos e 

materiais proposta por TARCISIO GUIMARAES FAUSTO em face de 

FABIANA TEIXEIRA GIROTO. De início, defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola 

o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo 

de designar a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do 

Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação 

será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014474-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO VIEGAS DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER LUIZ RABELLO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014474-57.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro os 

pedidos de ID 16900087. Cite-se o requerido via carta precatória e 

oficiem-se as empresas mencionadas para informarem a existência de 

cadastro em nome do requerido, bem como seus dados. Cuiabá/MT, 24 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001838-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES SIQUEIRA OAB - MT6217-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Augusto Nunes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001838-59.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Ante o teor 

da certidão retro, intime-se pessoalmente o interpelante para dar regular 

andamento ao feito, em cinco dias, sob pena de arquivamento. Cuiabá, 23 

de abril de 2020 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020613-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA ELLEN CRISTINA CORREIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, passo a impulsionar o presente 

feito para proceder: (X) A intimação da parte autora para impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 23 de 

agosto de 2017 LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)
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Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1051794-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THEO SCHUMANN KRAHN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS MÁRIO TEIXEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODOLFO AMORIM MOLINA OAB - MT21636/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1051794-73.2019.8.11.0041 DESPACHO Diante do 

decurso do prazo concedido para a desocupação voluntária, cuja decisão 

foi publicada no DJE de 11/03/2020, cumpra-se a decisão anterior 

expedindo o competente mandado de imissão de posse, no qual deverá 

estar consignado o deferimento do reforço policial e arrombamento. 

Registra-se que esta imissão de posse tramita desde novembro/2019, 

sendo certo que o réu, advogado, se encontra ciente que deverá 

desocupar o imóvel em questão desde 04 de dezembro de 2019, 

oportunidade em que interpôs recurso de embargos de declaração. 

Outrossim, considerando a impossibilidade de realização de audiência de 

conciliação nesse momento de pandemia causado pelo COVID-19 (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), intime-se o réu para oferecer defesa, no prazo 

legal. Audiência de conciliação poderá ser designada a qualquer momento 

após o retorno à normalidade, caso haja interesse das partes. Por fim, em 

que pese a vedação contida no art. 5º, da Portaria Conjunta n. 249, de 

20/03/2020, considerando a urgência que o caso em comento requer, 

determino o cumprimento do mandado por oficial de justiça plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033365-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEONARDO FERREIRA LIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ALMEIDA FREITAS DE MORAIS OAB - MT20281-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033365-58.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação anulatória de contrato bancário proposta por LUIZ LEONARDO 

FERREIRA LIRA em face de BANCO DO BRASIL SA. Defiro o pedido de ID 

29886457. Cite-se como requerido.. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018093-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018093-87.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por EDIVALDO TEIXEIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018054-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MESSINA WAGNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018054-90.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por SILVANA MESSINA WAGNER em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 
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Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017987-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIATEX IMPREGNADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO PEREIRA MAXIMO OAB - SC20919 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017987-62.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031914-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAEL GONCALVES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031914-95.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/09/2019 Sala: Conciliação 

2 Horário: 12:30, que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação 

e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador 

José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, 

Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

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

contestação. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Assinado eletronicamente

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000215-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WASHINGTON SIQUEIRA BARBOSA OAB - TO3209-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS OAB - MT16738-O (ADVOGADO(A))

LUCAS PINTOS DE OLIVEIRA FERREIRA OAB - MT22970/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000215-86.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro 

pedido em ID 28856939. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID 

19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário (Portaria Conjunta nº 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC. Expeça-se mandado de citação, conforme 

requerido, para que o réu apresente sua defesa, no prazo de quinze dias, 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037842-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILMA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037842-27.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por EDILMA ALVES PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 
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de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022788-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNALVA NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1022788-89.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Em cumprimento ao despacho de ID 20171259 impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação da parte ré 

para manifestar sobre a complementação do laudo pericial, juntada pelo 

perito no ID 28169808, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037660-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO LUIS MARTINS CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037660-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que o AR de citação foi recebido por pessoa diversa do 

réu, intime-se a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 

cinco dias. Em não havendo manifestação, intime-a pessoalmente para dar 

regular andamento ao feito, em cinco dias, pena de extinção Cuiabá/MT, 27 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018201-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FERREIRA DOS SANTOS RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018201-87.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo 

de cinco dias. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036314-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIO VINICIUS PAZIANI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036314-89.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Conforme 

Termo de Audiência de ID 17640732, o réu não compareceu ao ato. De 

acordo com a nova sistemática processual (Lei n. 13.105/2015), a 

audiência de conciliação é obrigatória, assim como o comparecimento de 

ambas as partes, sob pena de imposição de multa. A exceção só ocorre 

para os casos em que todos os envolvidos, inclusive o litisconsortes e 

interessados expressarem o desinteresse na composição consensual 

(artigo 334 e parágrafos do CPC). Ainda de acordo com as regras do 

Novo Código de Processo Civil, a parte autora deve ser intimada através 

de seu advogado e o réu citado para comparecerem à audiência. In casu, 

o réu foi devidamente citado para comparecer ao ato juntamente com seu 

advogado, contudo, não compareceu e não apresentou justificativa para 

sua ausência, o que enseja a aplicação de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça. Sobre o assunto, eis os comentários dos renomados 

doutrinadores: “O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado. As partes devem estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos. A parte poderá constituir representante, por meio 

de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, 

§10, CPC).” (Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil 

comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 

– São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.p. 356.) Consigno, por 

fim, que o réu poderia ter constituído representante, por meio de 

procuração específica para o ato e com poderes para negociar e transigir, 

porém também não o fez. Posto isto, nos termos do §8º do art. 334, do 

CPC, considero a ausência do réu como ato atentatório à dignidade da 

justiça e o sanciono com multa de 2% do valor da causa, cuja importância 

será revertida em favor do Estado. Por fim, diante da ausência de defesa, 

decreto a revelia do réu. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 

2015, ao Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova 

lei adjetiva, intimem-se as partes a: a)Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze) dias, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c)Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018127-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER CLARA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018127-62.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

parte autora para emendar sua inicial, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo juntar aos autos prontuários de atendimento entre outros 

documentos comprobatórios médicos. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018128-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALUISIO CELESTINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018128-47.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ALUISIO CELESTINO DA CRUZ em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038418-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA INFANTINO BORGES (REQUERENTE)

JOSE FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO OAB - MT6002-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038418-54.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de ação de indenização c/c por dano moral proposta por JOSE 

FERNANDO DE GERMANO BORGES FILHO e outros em face de GINCO 

URBANISMO LTDA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 

gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória 

pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país 

e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar 

a audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018129-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE DE FATIMA IGNACIO VATTOS (EXECUTADO)

ANTONIO DECLEVO VATTOS (ESPÓLIO)

MIRIAN IGNACIO VATTOS DE BASTIANI (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA DA SILVA VATTOS (EXECUTADO)

ANTONIO VALMIR VATTOS (EXECUTADO)

ROSINEI DE FATIMA BARCHI VATTOS (EXECUTADO)

PAULO GERALDO VATTOS (EXECUTADO)

JOSE ROBERTO VATTOS (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSE ROBERTO VATTOS OAB - 049.378.958-85 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018129-32.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. Cite-se o executado para pagar a dívida, no 

prazo de três dias, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens, lavrando-se auto, com a intimação do 

executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá o executado requerer o parcelamento do 

restante em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001585-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS CUIABA DE IMOVEIS LIMITADA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERMELINO ALVES NETO OAB - 149.757.779-91 (REPRESENTANTE)

JANE CORREA DE ARRUDA OAB - 241.476.481-34 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001585-71.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação do réu por edital, eis que o autor não esgotou os meios para 

localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do CPC. 

Intime-se o autor para requerer o que entende por direito. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011041-11.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

NICKAELLE JOAHNNE GOMES SICARELLI OLIVEIRA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT14645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OPEN ENGLISH LLC (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011041-11.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Diante da 

notória pandemia envolvendo o COVID 19 – Novo Coronavirus – que 

assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder 

Judiciário (Portaria Conjunta nº 249/2020), deixo de designar a audiência 

de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do CPC. In casu, não se 

sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da ré para oferecimento de defesa, no prazo de 

quinze dias, com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. Cuiabá/MT, 27 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000846-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO POR DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nilton Cecilio de Mesquita OAB - MT8067-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DURVALINA VINHAL SOUSA ROCHA (EXECUTADO)

GUILHERME APARECIDO ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000846-64.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 16107536, expeça-se Carta Precatória para o endereço 

informado. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043738-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA VILLALBA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1043738-51.2019.8.11.0041 DESPACHO Considerando 

que, citada, a ré deixou de apresentar defesa no prazo legal (ID 

30722379), decreto a sua revelia, nos termos do artigo 344 do CPC. 

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-615 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL 

(LEI 9.307/1996)

Processo Número: 1032409-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRUEHMUELLER ALE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL LACERDA LIMA OAB - MT0014160S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032409-76.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Cumpra-se 

despacho de ID 18179990, cite-se o requerido no endereço informado. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028187-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAHUM COMERCIO TRANSPORTE E EXPORTACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028187-02.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Cite-se por 

oficial de justiça como requerido. Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 27 

de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042350-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEFTY - ASSESSORIA E PARTICIPACOES EIRELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042350-16.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pagamento das custas em seis parcelas. Promova-se o apensamento ao 

feito executivo. Para a atribuição do efeito suspensivo, necessário que a 

parte demonstre a relevância de seus argumentos que induzam a 

probabilidade de seu direito e o periculum in mora. Deve a parte também 

garantir o juízo. A regra geral no CPC/2015 é de que os embargos não 

suspendem a execução - art. 919, caput. A exceção está prevista em seu 

parágrafo primeiro, verbis: Art. 919. Os embargos à execução não terão 

efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos 

para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Como se verifica 

do texto legal, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo 

devem existir concomitantemente. Posto isto, como não estão presentes 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido 

de suspensão da execução. Intime-se a embargada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, inc. I, do CPC). 

Cuiabá/MT, 7 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1042350-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA (EMBARGANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEFTY - ASSESSORIA E PARTICIPACOES EIRELI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1042350-16.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Em cumprimento ao despacho ID 24450322, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar da parte autora para efetuar o 

recolhimento das custas processuais, conforme deferido e também 

conforme orientações contidas no ID 31562821, no prazo de 15(quinze) 

dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038014-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038014-37.2017.8.11.0041 Vistos e etc. 

Compulsando os autos, verifica-se que a ré ainda não foi citada. Assim, 

diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023221-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MAITELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023221-30.2016.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 16850552, cite-se o requerido por hora certa no endereço 

informado. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011076-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROLUZ DIESEL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONILDO NUNES BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011076-05.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Indefiro a 

citação do réu por edital, eis que o autor não esgotou os meios para 

localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do CPC. 

Intime-se o autor para requerer o que entende por direito. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017693-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JBS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017693-44.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 20008596, cite-se o requerido no novo endereço informado. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008941-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ QUINTANA NOVAES OAB - SP192051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008941-49.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 
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previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027665-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INVEST - FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027665-38.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido de ID 18808865, cite-se o requerido conforme indicado. Cuiabá/MT, 

27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017158-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENEZE SEMENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017158-81.2019.8.11.0041 DESPACHO A parte 

autora requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

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

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

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

hipossuficiência, devendo trazer aos autos documentação comprobatória 

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

três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de 

indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura 

Ribeiro, DJe 04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006864-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE APARECIDA BARBOZA VALADARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1006864-04.2018.8.11.0041 Decisão 

GRACIELE APARECIDA BARBOZA VALADARES propôs ação de 

cobrança de diferença do seguro DPVAT em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 

de março de 2017, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

Tentativa de conciliação infrutífera. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a inclusão da seguradora Líder no polo 

passivo da demanda e arguindo as preliminares de falta de interesse de 

agir pela ausência de requerimento administrativo, pendência documental e 

comprovante de residência em nome de terceiro. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. Intimados para 

especificar provas, requereram pela realização da perícia médica. É o 

relatório. Decido. Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). De igual modo, não 

acolho a preliminar de requerimento administrativo com pendência 

documental, vez que se trata de cobrança de diferença de pagamento de 

DPVAT, estando nos autos comprovante de processo anterior. Rejeito a 

preliminar de carência da ação pela falta de interesse de agir sob 

argumento de que já realizou o pagamento da indenização ao autor 

administrativamente, uma vez que o adimplemento parcial do seguro não 

obsta o pleito judicial do complemento do valor. A preliminar de ausência 

de documentos indispensáveis à propositura da ação por ausência de 

comprovante de residência em nome do autor, não merece guarida eis que 

o documento é dispensável ao julgamento da lide. As partes estão 

devidamente representadas. Afastadas as preliminares arguidas em sede 

de contestação e inexistindo irregularidades a suprimir, declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido se a parte autora, em decorrência 

do acidente de trânsito ocorrido em 08 de março de 2017, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 

requerida pela parte ré, devendo estar arcar com o ônus de sua 

realização. Considerando que a parte autora reside em Sinop-MT, a perícia 

deverá ser realizada no Juízo de sua residência, haja vista o disposto no 

art. 8º do Código de Processo Civil: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o 

juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, 

resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e 

observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a 

publicidade e a eficiência. ” Expeça-se carta precatória ao juízo da 

Comarca de Sinop/MT, a fim de realizar a perícia judicial para que seja 

constatada eventual invalidez decorrente dos fatos narrados na exordial 

e, caso positivo, sua extensão, devendo a missiva ser instruída com os 

quesitos formulados pelas partes, bem como com os quesitos do Juízo, 

quais sejam: I. Se a parte autora foi acometida de invalidez permanente? II. 

Se há nexo de causalidade entre a invalidez permanente e o acidente 

automobilístico sofrido? III. Se a invalidez permanente é de natureza total 

ou parcial? IV. Na hipótese de invalidez permanente parcial, qual o grau de 

invalidez suportado, tomando-se em conta o disposto pelo artigo 3º, 

parágrafo 1º, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 e o anexo do diploma legal? 

Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028576-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1028576-16.2019.8.11.0041 Decisão O § 8º do art. 

334 do Código de Processo Civil dispõe que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 
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dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.” No caso em tela, em que pese 

a parte ter manifestado não ter interesse na audiência de conciliação, é 

preciso que ambas as partes manifestem desinteresse na composição 

consensual, conforme disposto no art. 334, § 4º, inciso I, do CPC. Diante 

do exposto, pela ausência da parte autora na audiência de conciliação, 

fixo multa prevista no art. 334, § 8º do CPC em 1% do valor da causa, em 

favor do Estado. Visando ao saneamento e ao encaminhamento da 

instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, 

ao Princípio da não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e 

direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que 

com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e 

pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não 

possa por ela mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente 

o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte 

adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade 

de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040574-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRIS LOURENCO BARTELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040574-78.2019.8.11.0041 Decisão O § 8º do art. 

334 do Código de Processo Civil dispõe que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado.” No caso em tela, em que pese 

a parte ter manifestado desinteresse na audiência de conciliação, para 

que a audiência de conciliação seja cancelada é preciso que ambas as 

partes manifestem desinteresse na composição consensual, conforme 

disposto no art. 334, § 4º, inciso I, do CPC. Diante do exposto, pela 

ausência da parte autora na audiência de conciliação, fixo multa prevista 

no art. 334, § 8º do CPC em 1% do valor da causa, em favor do Estado. 

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC, ao Princípio da 

não-surpresa e da colaboração instruídos pela lei adjetiva, intimem-se as 

partes para, em 15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem 

produzir, em 15 (quinze), estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova 

pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, articularem coerente e juridicamente o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de 

inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao 

feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem 

que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018041-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO TEIXEIRA THOMAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018041-91.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita, alternativamente, parcelamento das 

custas. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código 

de Processo Civil continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal presunção é 

juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, podendo, em 

caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que comprovem a 

condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da CF/88 e o §3° 

do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito público subjetivo 

consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica 

não lhe permite pagar os honorários advocatícios, custas processuais, 

sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família, indiscriminado 

se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes do judiciário 

brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que realmente 

necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de evitar 

esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, Dinamarco 

em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O processo custa 

dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um sistema 

processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo 

altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer fosse. 

A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer 

para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 
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Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor é 

funcionário público, com renda incompatível com aqueles que fazem jus 

aos benefícios da justiça gratuita, não tendo apresentado nenhum 

documento que comprove que o valor por ele percebido é insuficiente para 

custear o presente feito. Posto isto, , INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE 

DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao autor o parcelamento das custas 

judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do CPC/15. Assim, poderá o 

autor, no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas iniciais, em 

06 parcelas iguais e sucessivas. Remeta-se o e-mail a Central de 

Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das guias a 

serem recolhidas. Decorrido o prazo de 15 dias, e não tendo o autor 

adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o 

pagamento da 1° parcela, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009891-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1009891-24.2020.8.11.0041 DECISÃO Maria da 

Glória Rodrigues de Souza propôs ação declaratória de nulidade de 

reserva de margem c/c pedido de danos morais em desfavor do Banco 

Bradesco S/A, ambos qualificados. Relata a autora que recebe benefício 

previdenciário e que teve, de forma ilegal parte de sua margem reservada, 

não podendo efetuar empréstimo consignado em outra financeira. Afirma 

que a Reserva de Margem Consignável foi fixada pelo réu para garantir em 

tese o pagamento de um cartão de crédito, sendo ele: Contrato nº 

20160304170063464000, inclusão 10/2016, no valor de R$740,00 com 

limite reservado de R$49,40 mensais. Argumenta que esse cartão, além 

não ter sido solicitado, pois se trata de envio automático, nunca foi 

desbloqueado ou utilizado, não se justificando reservar parte do provento 

para o seu pagamento. Sustentando que a operação não passou de uma 

simulação do réu, irregular e violadora dos direitos do consumidor, requer 

a concessão liminar da tutela provisória de urgência, com o fim de 

determinar ao réu que cancele a Reserva de Margem Consignável (RMC) e 

empréstimo sobre a RMC, sob pena de multa diária a ser arbitrada por 

Vossa Excelência. A 4ª Vara Especializada em Direito Bancário declinou a 

competência (Id 30032139). É o relatório. Decido. A pretensão almejada 

pela autora diz respeito à concessão liminar da tutela provisória de 

urgência em caráter antecedente, eis que busca uma atuação pronta e 

eficaz do judiciário. Nesta análise de cognição sumária, verifica-se a 

possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis 

que presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

diz: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” In casu, a autora afirma que nunca 

solicitou, desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito oriundo do contrato n. 

20160304170063464000, não se justificando a Reserva de Margem 

Consignável (RMC) que o réu tem feito em seus proventos, no valor 

mensal de R$ 49,90. Aliás, de acordo com a inicial a mencionada reversa 

de margem tem impedido a autora de contrair empréstimos em outra 

instituição financeira, tolhendo o seu direito de livre escolha. Logo, 

presentes os elementos autorizadores da tutela provisória de urgência e 

sendo a medida reversível a qualquer tempo, a concessão da liminar é a 

medida a ser tomada. Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, 

do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA requerida para determinar que o réu promova o 

CANCELAMENTO DA RESERVA DE MÁRGEM CONSIGNÁVEL no valor de 

R$ 49,90, em nome da autora e relativo ao cartão de crédito n. 

20160304170063464000. Intime-se para cumprimento da ordem judicial no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 

100,00 (cem reais) por dia de descumprimento. Desnecessário o 

aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do art. 303, CPC, 

haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos completamente 

apresentados. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 – Novo 

Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, de 

prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO do réu 

para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora (art. 98, 

CPC). Defiro, ainda, a tramitação prioritária (art. 71, Estatuto do Idoso). 

Intimem-se todos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005838-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA CAMPOS DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n.º 1005838-68.2018.8.11.0041 Vistos etc. Trata-se de 

ação revisional de contrato de consumo c/c reparação de danos moral c/c 

tutela de urgência em que a autora requereu a concessão de tutela de 

urgência para determinar à ré o restabelecimento no fornecimento de água 

em seu imóvel. No mérito, pugnou pela readequação das faturas de 

consumo de água, relativas ao período de janeiro/2016 a setembro/2017, 

eis que foram cobradas em quantia acima da realidade, bem como a 

condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais 

em quantia equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. A decisão de ID 

12136442 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na contestação a ré 

refuta os argumentos da autora, defendendo a legitimidade das cobranças 

(ID 15351523). A autora impugnou a contestação (ID 15448512). O feito 

teve regular tramitação com o oferecimento de defesa e impugnação. 

Intimadas para especificação de provas, a ré requereu a produção de 

prova pericial e oral (ID 20133987). A autora permaneceu inerte, conforme 

consta na certidão de ID 20920194. Os autos vieram conclusos. É o breve 

relato. Decido. As partes estão devidamente representadas, razão pela 

qual, declaro o feito saneado. Em atenção ao disposto no art. 357, inc. II do 

CPC, fixo como ponto controvertido se são legitimas ou não as cobranças 

das faturas de água pela ré no período destacado na petição inicial. 

Quanto ao ônus da prova, em sendo relação de consumo, cabe à ré 

comprovar a legalidade das cobranças efetuadas. (art. 357, inc. III do 

CPC). Defiro a prova pericial requerida pela ré, em consequência, nomeio 

como perito do juízo a empresa Mediape Mediação, Arbitragem e 

Recuperação de Empresas e Perícia Ltda, especialista em perícias, com 

endereço sito à Avenida Isaac Póvoas, 586, sala 01-B, Bairro Centro 

Norte, nesta Capital, telefone (65) 3322-9858. Intime-se o perito para 

aceitar a nomeação, apresentar a sua pretensão honoraria, currículo e 

contatos profissionais, em cinco dias, nos termos do art. 465, §2º do CPC. 
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Quanto aos honorários, tendo a perícia requerida pela ré, a mesma deverá 

ser custeada por esta, nos termos do art.95 do CPC/15: “Art. 95. Cada 

parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, 

sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou 

rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas 

as partes.” Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e 

quesitos, caso queiram, conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, 

do CPC/15, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a apresentação da 

proposta, intimem-se as partes para que manifestem sobre este e/ou 

depositem a percentual que lhe cabe. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias 

para entrega do laudo. Apresentado o laudo, autorizo o levantamento dos 

honorários periciais. Cumpram-se as determinações acima. Após, 

solicite-se ao perito nomeado data para inicio dos trabalhos periciais, 

intimando as partes para que acompanhe estes. Com inicio dos trabalhos 

periciais autorizo o levantamento de 50% dos honorários, e quanto ao 

saldo remanescente os mesmos poderão ser levantados com a entrega do 

laudo. A pertinência da prova oral será apurada após a entrega do laudo 

pericial. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se todos. Cuiabá, 

27 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009653-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BOTELHO DA FONSECA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVALDO FIGUEIREDO JUNIOR OAB - MT17856-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEBLY L M GHO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009653-39.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 

Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o autor, intimado, 

não colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo 

ao autor o parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, 

§8° do CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 06 parcelas iguais e sucessivas. 

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente 

decisão e liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das 

custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015817-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLO RAPHAEL SILVA DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

BEATRIZ OLIVEIRA CASTELLI DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JOANA DARC CAMILO OAB - MT12018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDIA MAIRA DE CARVALHO GONCALVES DE SA (EXECUTADO)

GEFFERSON ALMEIDA DE SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015817-20.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Há nos 

autos pedido de justiça gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 

com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da 

justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil continua em seu art. 

99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Contudo, tal 

presunção é juris tantum cabendo ao Magistrado avaliar o caso concreto, 

podendo, em caso de dúvida, requerer a juntada de documentos que 

comprovem a condição de beneficiário da justiça gratuita - art. 5° LXXIV da 

CF/88 e o §3° do art. 99 do CPC. Em que pese se tratar de um direito 

público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua 

situação econômica não lhe permite pagar os honorários advocatícios, 

custas processuais, sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua 

família, indiscriminado se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes 

do judiciário brasileiro, prejudicando, assim, o deferimento àqueles que 

realmente necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de 

evitar esse abuso, autorizam a analise caso a caso. Nesse sentido, 
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Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O 

processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um 

sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de 

modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer 

fosse. A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, 

quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS 

PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício da justiça 

gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da 

Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.AI, 

73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014” (destaquei) IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016). (destaquei). JUSTIÇA 

GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o 

valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos 

mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de 

documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. 

Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 

SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data 

de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 25/05/2016) (destaquei). No presente caso, o(a) autor(a) não 

colacionou nenhum documento que comprove que o valor por ele 

percebido é insuficiente para custear o presente feito. Posto isto, 

considerando que o(a) autor(a) não colacionou aos autos prova 

convincente de sua hipossuficiência, INDEFIRO O PEDIDO DE 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Entretanto, oportunizo ao(à) autor(a) o 

parcelamento das custas judiciais, conforme previsto no art. 98, §8° do 

CPC/15. Assim, poderá o(à) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, 

recolher as custas e taxas iniciais, em 04 parcelas iguais e sucessivas. 

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente 

decisão e liberação das guias a serem recolhidas. Decorrido o prazo de 

15 dias, e não tendo o(a) autor(a) adimplido com a integralidade das 

custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1° parcela, 

certifique-se e façam os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023951-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GUSTAVO SIMIONATTO DOENHA ANTONIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA CAROLINA BUZETTI OAB - MT13590/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1023951-07.2017.8.11.0041 DECISÃO Indefiro a citação 

da(o) ré(u) por edital, eis que o(a) autor(a) não esgotou os meios para 

localização de seu endereço, conforme determina o art. 256, §3° do CPC. 

Intime-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023915-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA MEDICA DA CIDADE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDALVO CAMARGO DE MATOS FILHO OAB - SP243006 (ADVOGADO(A))

GABRIEL AUGUSTO PORTELA DE SANTANA OAB - SP236372 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUENIA MARCIA RODRIGUES DA SILVA (REU)

BRUNA RODRIGUES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1023915-28.2018.8.11.0041 DECISÃO Clínica Médica 

da Cidade Ltda. ME ajuizou ação de indenização por dano moral e material 

com pedido de tutela de urgência em caráter antecedente em desfavor de 

Suenia Marcia Rodrigues da Silva e Bruna Rodrigues da Silva, todas 

qualificadas. Narra a inicial que as ré, em um ato de má fé, efetuaram 

avaliação negativa da empresa autora junto ao site (Google Meu Negócio), 

em 29/07/2017. A primeira ré, atribuindo apenas uma estrela ao negócio da 

autora, afirmou que a “Clínica particular com atendimento como se 

estivesse no SUS! Primeiro que a recepção não sabe...”. Já a segunda ré, 

também atribuiu uma estrela na avaliação da autora, e fez o seguinte 

comentário: “Péssimo atendimento, ambiente sujo. Tive a sensação de que 

eu estava ali para pedir um favor, quando...”. Na mesma data as rés 

fizeram avaliação positiva na clínica concorrente, assim afirmando: 

“Médica além de competente muito simpática. Recomendo!” Informa a inicial 

que as rés são mãe e filha, e jamais frequentaram a clínica autora, 

conforme registro de pacientes, até porque, a clínica é estabelecida em 

Campinas/SP e as rés residem em Cuiabá/MT. Assim, sustenta que a 

atitude das rés teve como único intuito denigrir sua reputação. Diante 

disso, requer a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, 

a fim de determinar às rés que retirem toda e qualquer postagem realizada 

até a data da distribuição da presente ação, bem como que cessem 

quaisquer postagens/comentários que façam referência ou mencionem a 

autora, em qualquer rede social, até o trânsito em julgado da presente 

demanda, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais). Comprovação do recolhimento das custas judiciais (Id 

14871474). É o relatório. Decido. Para a concessão liminar da tutela 

provisória de urgência faz-se necessário o preenchimento concomitante 

dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto ensinam os 

professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é 

possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, a autora afirma que 

embora as rés não constem no cadastro de clientes da empresa, ambas 

realizaram avaliação negativa dos serviços prestados no site do Google 

(Google Meu Negócio), lhe atribuindo apenas uma estrela. Argumenta que 

a atitude das rés tem por único objetivo denegrir sua imagem, haja vista 

que no mesmo dia atribuíram avaliação positiva para a empresa 

concorrente. Em que pesem as alegações constantes da inicial, não há 

nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá 

comprometer o resultado útil do processo e, como é cediço, para a 

concessão da tutela provisória de urgência faz-se imprescindível a 

existência cumulada dos requisitos. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE 

URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A concessão da medida antecipatória se 
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condiciona à existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Considerando que a Agravante possui 

outros apontamentos nos cadastros de proteção ao crédito que são 

originários de credores diversos, inexiste perigo da demora de modo a 

possibilitar a concessão da liminar em sede de tutela de urgência.” 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) Diante 

destas explanações, verifica-se que nesta análise de cognição sumária 

não foi verificado perigo de dano que justifique a concessão liminar da 

tutela provisória pretendida. Posto isto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, 

de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO das rés 

para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009520-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCLEDES DOS SANTOS CRUZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Numeração Única: 1017833-10.2020.8.11.0041 DECISÃO Trata-se 

de ação de revisão contratual com pedido liminar proposta por Diocledes 

dos Santos Cruz em face de José Luiz da Silva, ambos qualificados. O 

autor relata ter celebrado contrato de compra e venda de bem imóvel com 

o réu, para aquisição do Lote situado na Rua Rei Davi, Quadra 08, Lote 17, 

Bairro Divino Pai Eterno, em Cuiabá – MT, pelo valor de R$ 55.000,00, a ser 

pago da seguinte forma: R$ 5.000,00 a título de entrada e mais 85 parcelas 

mensais de R$ 588,23 cada, a ser paga até o dia 10 de cada mês. Como 

ficou desempregado, atrasou o pagamento de algumas parcelas. Em face 

do ocorrido, o réu tem efetuado a cobrança e exigido a desocupação do 

Lote por vias de fato e usando de graves ameaças verbais e físicas. 

Aduz que por diversas vezes o réu enviou pessoas alheias ao contrato 

pactuado, tais como capanga e cobradores violentos, para realizar a 

cobrança, os quais sempre agem com abuso. Afirma já ter construído uma 

pequena casa no Lote, onde reside com sua esposa e dois filhos. 

Passados dois meses, conseguiu um novo emprego e quer retomar o 

pagamento das parcelas, porém o réu tem realizado cobrança abusiva. 

Pretende a concessão liminar da tutela de urgência para determinar que o 

réu cesse a cobrança indevida, abusiva e turbulenta das parcelas do 

contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como que este 

Juízo autorize a consignação judicial da quantia de R$ 400,00 

(quatrocentos reais) por mês É o necessário. Para a concessão liminar da 

tutela provisória de urgência faz-se necessário o preenchimento 

concomitante dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, 

quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Sobre o assunto 

ensinam os professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e 

Daniel Mitidiero: “A tutela provisória é necessária simplesmente porque não 

é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, 

ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou 

reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e 

risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. 

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização 

imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 313.) In casu, o autor informa a 

celebração de contrato de compra e venda com o réu para aquisição de 

um Lote de terras, situado na Rua Rei Davi, Quadra 08, Lote 17, Bairro 

Divino Pai Eterno, em Cuiabá – MT. O autor também informa que o imóvel foi 

adquirido pelo valor de R$ 55.000,00, a ser pago da seguinte forma: R$ 

5.000,00 a título de entrada e mais 85 parcelas mensais de R$ 588,23 

cada, a ser paga até o dia 10 de cada mês. Na inicial há relatos de que 

após o pagamento do valor da entrada, o autor não está conseguindo 

honrar com o pagamento das parcelas da maneira combinada, tanto que 

apresenta recibos de pagamentos com datas e valores divergentes 

daqueles combinados. Inclusive, o último pagamento consta de 

novembro/2019 (Id 29793904). Vejamos: Data de pagamento Valor pago 

06/03/2019 R$ 300,00 06/04/2019 R$ 300,00 06/05/2019 R$ 300,00 

10/05/2019 R$ 240,00 21/06/2019 R$ 300,00 29/11/2019 R$ 400,00 Total 

de parcelas pagas: R$ 1.840,00 Assim, nesta análise de cognição 

sumária, não se verifica razoável o deferimento do pleito antecipatório, 

haja vista a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito do autor. Ademais, o vídeo anexado para comprovar a abusiva 

cobrança, apenas mostra o autor realizando o pagamento de uma parcela, 

nada mais. Como é cediço, para a concessão da tutela provisória de 

urgência faz-se imprescindível a existência cumulada dos requisitos. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA – BAIXA DOS APONTAMENTOS – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA 

LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão 

da medida antecipatória se condiciona à existência de probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Considerando que a Agravante possui outros apontamentos nos 

cadastros de proteção ao crédito que são originários de credores 

diversos, inexiste perigo da demora de modo a possibilitar a concessão da 

liminar em sede de tutela de urgência.” CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, 

Publicado no DJE 16/08/2018) Com estas considerações e fundamentos, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Deixo de 

determinar o aditamento da petição inicial conforme determina o § 1º do 

art. 303, CPC, haja vista que a inicial está com argumentação e pedidos 

completamente apresentados. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 – Novo Coronavirus – que assola o país e que, inclusive, 

instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso (Portaria Conjunta nº 249/2020), não se sabe ao certo quando a 

situação será normalizada e designar uma data de audiência para tentativa 

de composição poderá ensejar sua posterior redesignação. Nesse caso, 

de prorrogação da situação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a necessidade de redesignação do ato apenas retardará o 

andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve 

ser facilitada em qualquer fase processual pelo juízo, quer em audiência 

de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que 

este feito tenha duração razoável e competindo as partes empreenderem 

esforços para que o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 

6° do CPC, deixo de designar data para a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO do réu 

para oferecimento de defesa, no prazo de quinze dias, com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor (art. 98, 

CPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041659-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEFERSON FERNANDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041659-02.2019.8.11.0041 SENTENÇA GEFERSON 

FERNANDO DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de dezembro 

de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte 

autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial por 

ausência de documentos e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

GEFERSON FERNANDO DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Preliminares A seguradora ré alegou 

a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. Por 

fim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, haja vista o entendimento do E. 

TJMT de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca do 

VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à 

defesa da seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o 

recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do 

prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do 

pagamento  da  i nden i zação  (Súmu la  257 /STJ ) .  (N . U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo esquerdo computada em 50% (ID 28680290). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por GEFERSON FERNANDO DOS SANTOS em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, para condenar a ré a pagar 

à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006385-11.2018.8.11.0041 SENTENÇA DEIWET DE 

SOUZA DUARTE propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 11 de dezembro de 2017, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de 
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adequação do valor da causa. No mérito, defende a inexistência de prova 

da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por DEIWET 

DE SOUZA DUARTE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Igualmente, rejeito a tese de inadequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no tornozelo esquerdo computada em 50% (ID 28682409). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por DEIWET DE SOUZA DUARTE em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte 

autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de 

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

centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041921-49.2019.8.11.0041 SENTENÇA NILTON 

LEMES DE ASSUNCAO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 24 de agosto de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por NILTON LEMES DE ASSUNCAO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 
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apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão na estrutura crânio facial computada em 50% (ID 28682413). Neste 

caso, para lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais o percentual é de 

100%. Dessa forma, 50% de 100% corresponde a 50%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 50% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por NILTON LEMES 

DE ASSUNCAO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos 

e cinquenta reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038748-17.2019.8.11.0041 SENTENÇA CARLA 

MIRANDA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de junho de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa, inépcia da inicial por ausência de 

documentos e falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera 

administrativa. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por CARLA 

MIRANDA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de interesse de agir sob 

o argumento de que a autora não realizou o requerimento de indenização 

do seguro obrigatório via administrativa não merece prosperar, tendo em 

vista que a parte juntou aos autos cópia do requerimento administrativo. 

Ademais, a ausência de entrega da documentação necessária à 

regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em razão da 

resistência administrativa caracterizada em Juízo com a contestação de 

mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Igualmente, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de 

inadequação do valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Por fim, rejeito a preliminar 

de inépcia da inicial por ausência de documentos, uma vez que o boletim 

de ocorrência foi juntado ao ID 23336745. Quanto a alegação de ausência 

de informações sobre o veículo envolvido no sinistro, o E. TJMT já firmou o 

entendimento de que "A AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca 

do VEÍCULO envolvido no acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à 

defesa da seguradora ré, mormente para averiguar se houve ou não o 

recolhimento do seguro DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do 

prêmio relativo ao seguro obrigatório não é motivo para a recusa do 

pagamento  da  i nden i zação  (Súmu la  257 /STJ ) .  (N . U 

0018306-23.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2016, Publicado no DJE 

06/06/2016)." Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta. 

Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo 

contrário. Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do 

fato, resta a demonstração do dano dele decorrente. À medida que o 
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laudo pericial foi conclusivo ao indicar o fato narrado como causa 

exclusiva da lesão identificada, não há que se falar em ausência de nexo 

causal. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de 

invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez 

permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. 

Em análise detida dos autos, verifica-se que a parte autora sofreu 

acidente automobilístico em 08 de junho de 2019, conforme boletim de 

ocorrência e histórico clínico acostados ao ID 23336745. Entretanto, a 

perícia oficial demonstra que a parte autora não possui qualquer perda de 

mobilidade e/ou lesão capaz de configurar invalidez parcial ou total 

permanente decorrente do acidente narrado na exordial, eis que o perito 

médico em sua avaliação concluiu que a autora possui "disfunções 

apenas temporárias". Ante o exposto, não resta demonstrado que a parte 

autora possui qualquer incapacidade permanente decorrente do acidente, 

conforme afirmado pelo expert. Dessa forma, a improcedência do pedido 

de indenização de seguro obrigatório DPVAT é medida que se impõe. 

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ OU 

INCAPACIDADE NÃO CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DO DEVER DE 

INDENIZAR - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Conclusivo o laudo pericial quanto à inexistência de 

invalidez permanente, impossível a condenação à cobertura securitária 

pelo DPVAT. Não há falar-se em indenização do seguro obrigatório DPVAT 

se não restou comprovada a invalidez permanente a que se refere o artigo 

3º, alínea “b”, da Lei n. 6.194/74, especialmente se o médico legista, ao 

responder ao quesito formulado no Laudo Pericial que indagava se, em 

razão do sinistro, decorreu incapacidade permanente para o trabalho, ou 

enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou 

função ou deformidade permanente, afirma que não. Ante a ausência de 

prova acerca da alegada invalidez permanente da autora, bem como de 

sua incapacidade para o trabalho, tem-se por indevida a indenização 

prevista na Lei n. 6.194/74.” (Ag 62575/2015, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo improcedente com resolução de mérito os 

pedidos da ação proposta por CARLA MIRANDA DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Pela sucumbência, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00. No 

entanto, diante da gratuidade dos benefícios da Justiça gratuita a 

exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco 

anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração na 

situação de necessidade. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1025664-80.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição indébita e 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada ajuizada 

por Acy Francisco Silva em desfavor de Banco BMG S.A. Narra a inicial 

que o autor, em abril/2012, celebrou junto ao banco réu contrato de 

empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, cujo 

pagamento se daria em 72 parcelas. Informa que ao se dirigir até a SEGES 

– Secretaria de Gestão do Estado a fim de esclarecer sobre a 

necessidade de assinar algum documento em razão do encerramento do 

contrato, oportunidade em que foi confirmado que o contrato seria 

baixado, no entanto, haviam débitos sendo descontados em favor do réu, 

por prazo indeterminado desde a contratação do empréstimo, sendo que 

os descontos se referiam a cartão de crédito. Aduz que os descontos são 

ilegais, eis que nunca contratou ou recebeu qualquer quantia relativa a 

cartão de crédito. Afirma que os valores descontados pelo período de 

novembro/2012 a agosto/2018 somam a quantia de R$ 22.082,33 (vinte e 

dois mil e oitenta e dois reais e trinta e três centavos). Sustenta que ao 

tomar o conhecimento dos descontos, entrou em contato com o réu, 

porém, não obteve maiores esclarecimentos, prevalecendo os descontos 

indevidos. Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão dos 

descontos referente ao cartão de crédito. Meritoriamente, pugnou pela 

condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente 

descontados, a declaração de nulidade do contrato relativo ao cartão de 

crédito, bem como de inexistência de dívida referente ao contrato que 

ensejou os descontos ilegais. Requer, ainda, a condenação do réu ao 

pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Intimado, o autor promoveu a emenda da inicial 

(ID 15182057). O pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita foi indeferido (ID 15493089). O autor comprovou o 

recolhimento das custas iniciais (ID 15828468). O pedido de tutela de 

urgência foi deferido (ID 16119933). Citado, o réu apresentou contestação 

acompanhada de documentos (ID 17747509), requerendo a improcedência 

dos pedidos, ao argumento de que o autor tinha pleno conhecimento que, 

ao contratar o empréstimo consignado, da modalidade que estava 

aderindo. Defende que por se tratar de um cartão consignado, é realizado 

desconto mínimo em folha, ficando a cargo do contratante realizar o 

pagamento do restante da fatura. Sustenta a existência de contrato de 

cartão crédito celebrado entre as partes. Realizada audiência de 

conciliação, as partes não lograram êxito na composição (ID 17763587). O 

autor impugnou a contestação (ID 18611201). Instados a manifestar, as 

partes informaram não ter provas a produzir (ID 20122435 e ID 20151501). 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Não havendo pedido de 

produção de outras provas além das já constantes dos autos, passo ao 

julgamento antecipado da lide conforme me permitem os artigos 355, inciso 

I e 12, §2º, inciso VII, ambos do Código de Processo Civil. A relação 

existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a 

inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. O autor 

celebrou junto ao banco réu contrato de empréstimo, cujo pagamento se 

daria através de descontos em folha. Contudo, ao finalizar o contrato, 

tomou conhecimento de descontos relativos a cartão de crédito por prazo 

indeterminado que estariam sendo realizados desde a contratação do 

empréstimo. Defende que nunca contratou cartão de crédito junto ao 

banco réu, sendo ilegais os descontos efetuados, eis que não houve 

anuência. Citado para responder a ação, o réu afirmou que houve 

celebração de contrato entre as partes, sendo devidos os descontos 

mínimos realizados, eis que o autor tinha plena ciência daquilo que estava 

contratando. O réu não comprovou suas afirmações, tendo colacionado 

em sua defesa apenas cópia de uma fatura com vencimento em 

01/06/2012 e um extrato de “TED” (ID 17747514), documentos estes que 

não são aptos a comprovar que o autor contratou cartão de crédito junto à 

instituição financeira. Ora, cabia à parte ré fazer prova de que o autor 

celebrou contrato para adesão de cartão de crédito, a fim de demonstrar a 

legitimidade dos descontos efetuados (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, 

inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu. Intimado, o réu 

informou não ter outras provas a serem produzidas. Diante da total 

ausência de documento eficaz para comprovar que a contratação 

contestada é devida, possível concluir pela veracidade das alegações do 

autor, de que não possui cartão de crédito junto ao réu, o que torna 

indevido os descontos efetuados. Cumpre ressaltar que a 

responsabilidade do réu é objetiva, conforme disposição do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, não podendo o autor ser 

responsabilizado e amargar as consequências da sua desídia, que não 

tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua atividade de risco, 

deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico. Ainda 

que o réu alegue que ao contratar empréstimo consignado, havia previsão 

contratual da modalidade de cartão de crédito, sabemos que para a 

validade dos contratos de adesão é necessário que o consumidor tenha 

sido informado pelo fornecedor as condições do contrato antes ou no 

momento da assinatura, sendo que as informações em letras pequenas 

não cumprem com o dever de transparência expresso no Código de 

Defesa do Consumidor. “Art. 4º A Política Nacional das Relações de 

Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
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consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem 

como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (...) Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal 

forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.” O 

réu alega que o autor tinha pleno conhecimento daquilo que estava 

contratando, se referindo à celebração de contrato de empréstimo 

consignado, e, posteriormente, afirma que as partes firmaram contrato 

para adesão de cartão de crédito. Com relação ao contrato de empréstimo, 

não há dúvidas da sua existência, eis que o próprio autor afirmou a sua 

celebração na inicial, negando, contudo, ter contratado cartão de crédito. 

O réu, por sua vez, não demonstra a existência da contratação 

contestada, não tendo demonstrado a legalidade dos descontos objeto da 

presente demanda. Assim, deve ser declara inexistente a relação jurídica 

que originou os descontos em folha do autor relativos ao cartão de 

crédito. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: 43138033 - 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. CONTRATO DE 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO COM 

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Incidência 

de prescrição quinquenal. Aplicação do art. 27 do CDC. Não comprovação 

da contratação pelo banco apelado. Ônus da prova que lhe pertencia. 

Realização de deduções mensais em folha de pagamento no valor mínimo 

da fatura. Dívida interminável. Ato ilícito cometido pela instituição 

financeira. Verificação do direito do consumidor à repetição em dobro do 

que foi descontado indevidamente. Existência de má-fé. Dano moral 

arbitrado no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes deste 

órgão julgador. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios fixados 

em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. (TJAL; APL 

0716458-27.2017.8.02.0001; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Celyrio Adamastor Tenório Accioly; DJAL 22/04/2020; Pág. 78) 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – 

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

PEREGRINAÇÃO DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO 

MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 

(art. 14 do CDC). A ausência de demonstração da legalidade da 

contratação e da cobrança efetuada nas faturas do cartão de crédito, 

aliada à peregrinação da autora pela solução do problema, caracterizam o 

dano moral sofrido por esta. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado e 

razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe, sendo desnecessária 

a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.” (Ap, 140358/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. Negritei) O Código de 

Defesa do Consumidor prevê que o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à devolução por quantia igual ao dobro do que pagou. 

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” Verifico do caso concreto que o autor, 

sem que pudesse se opôr, teve descontado de seu salário quantia pela 

qual não contratou e, tentada a solução pela via administrativa, o banco 

réu não atendeu à sua solicitação, deixando de prestar maiores 

esclarecimentos, fatos estes não impugnados na contestação que se 

reteve a afirmar a legalidade dos descontos sem nada comprovar, razão 

pela qual devida da repetição do indébito em dobro. Nesse sentido já 

decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “PROCESSUAL 

CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - TELEFONIA - COBRANÇA DE SERVIÇOS/PRODUTOS NÃO 

AUTORIZADOS - DEMONSTRAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO 

- ERRO NÃO JUSTIFICÁVEL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

POSSIBILIDADE - TUTELA DE DIREITO DO CONSUMIDOR - MULTA - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - 

PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA - IMPOSSIBILIDADE - 

PRESCRIÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 206, §3º, DO CÓDIGO CIVIL - DANO 

MORAL COLETIVO - NÃO EVIDENCIADO - APELOS DESPROVIDOS. 

Comprovada a cobrança indevida de serviços ou produtos não solicitados, 

deve ser mantida a condenação de devolução, em dobro, dos valores 

recebidos pela empresa beneficiada. A repetição do indébito, em dobro, 

justifica-se quando houver a comprovação do pagamento de quantia 

indevida e o erro não for justificável. Correta a inversão do ônus da prova, 

se presentes os pressupostos do artigo 6o, inciso VIII, do 

CDC.Mostrando-se razoável e proporcional, deve ser mantida a multa 

aplicada para cada consumidor lesado.Não merece acolhimento a 

pretensão de indenização, a título de danos materiais, a ser apurada na 

fase da liquidação da sentença, porque configura condenação genérica.O 

lapso temporal, para a restituição dos valores cobrados indevidamente, 

deve ser aquele previsto no artigo 206, §3o, IV, do CC.Conforme 

entendimento do STJ, para ensejar a condenação por dano moral coletivo, 

é essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de 

reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua 

gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais, para que 

não ocorra o seu desvirtuamento, conquanto, a banalização deve ser 

evitada. (Ap 63110/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, 

Publicado no DJE 28/08/2018 - Negritei)” No que tange à reparação por 

danos morais, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que 

causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in 

verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em complemento, o artigo 927 do 

Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, 

em especial quando a atividade do causador importar em risco para os 

direitos do outro, como é o presente caso. Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente 

de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por fim, a Constituição Federal 

do Brasil ratifica o dever de reparação civil, ainda que exclusivamente 

moral (art. 5º, inc. X, CF/88). Resta patente a obrigação do réu em reparar 

moralmente o autor, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite 

do mero aborrecimento, inexistindo a necessidade de comprovação do 

dano moral, dada a inferência lógica que se pode extrair. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos para 

DECLARAR inexistente a relação jurídica que ensejou os descontos 

relativos à cartão de crédito e DETERMINAR que o banco réu promova a 

restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente, corrigida 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês desde a 

citação (artigo 405, CC). Diante da atitude ilícita, CONDENO o réu ao 

pagamento de indenização por DANOS MORAIS ao autor, no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data 

desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais 

pelo réu, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 

em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos 

artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020. ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040954-04.2019.8.11.0041 SENTENÇA NICELIA 

APARECIDA DOS SANTOS FROTA propôs ação de cobrança de benefício 

do seguro obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 11 

de novembro de 2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo a preliminar de falta de interesse de 

agir pelo requerimento administrativo com regulação pendente. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por NICELIA APARECIDA DOS SANTOS 

FROTA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA. Preliminares Rejeito a preliminar de requerimento administrativo 

com regulação pendente, vez que a seguradora deve examinar os 

requerimentos apresentados pelos cidadãos em prazo razoável. Ante a 

inércia da seguradora em analisar os casos dos segurados, o judiciário 

não pode furtar-se à apreciação da questão. Ademais, a ausência de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro não impede 

a resolução do feito, em razão da resistência administrativa caracterizada 

em Juízo com a contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Superadas 

as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras 

provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com 

a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão no membro inferior esquerdo computada 

em 50% (ID 28723598). Neste caso, para lesão em membros inferiores o 

percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% 

do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por NICELIA APARECIDA DOS SANTOS FROTA em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1042172-67.2019.8.11.0041 SENTENÇA LAILSON 

MORAES propôs ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório 

DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez 

permanente, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 12 

de setembro de 2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. 

A parte autora foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A 

parte ré contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade 

passiva, necessidade de adequação do valor da causa e falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a 

lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais ajuizada por 

LAILSON MORAES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de 

interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. 

Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos documentos que 

comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo 

dos requerimentos administrativos dos segurados, de sorte que resta 

configurado o interesse de agir da parte autora. Com estas 

considerações, rejeito a preliminar suscitada. Igualmente, rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas as seguradoras 

conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 
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despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. Em que pese 

a discordância da parte autora quanto a conclusão do laudo pericial, a 

perícia foi realizada por médico perito da Central de Conciliação e 

Mediação desta Capital e com a anuência das partes. A perícia concluiu 

que a parte autora possui lesão no tornozelo direito computada em 25% 

(ID 28731820). Neste caso, para a perda de mobilidade do tornozelo o 

percentual é de 25%. Dessa forma, 25% de 25% corresponde a 6,25%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

6,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. A parte autora pugna, também, pela 

condenação da ré a indenização por dano moral sustentando ter sofrido 

prejuízos. É certo que o dano moral em alguns casos pode ser presumido. 

Neste, é evidente que não. Para a condenação de alguém ao pagamento 

de dano moral são necessários os pressupostos da responsabilidade civil: 

o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de 

personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa humana, 

intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por LAILSON MORAES em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a 

pagar à parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT 

o montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000623-14.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção. É o 

relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de sentença, como 

me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. Verifica-se nos autos que houve a 

satisfação da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par 

disso, julgo extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II 

do CPC. Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1041350-78.2019.8.11.0041 SENTENÇA ADRIANO 

DE FIGUEIREDO ASSUNCAO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 02 de junho de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa, defeito na representação e 

falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se 

verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a 

necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso seja 

condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção 

da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os honorários 

advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à contestação. É o 

relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT ajuizada por ADRIANO DE FIGUEIREDO ASSUNCAO em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 
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indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de defeito na representação, vez 

que da análise acurada dos autos verifica-se que a assinatura do autor no 

instrumento de procuração se assemelha a assinatura exarada em seus 

documentos pessoais, bem como é semelhante a assinatura exarada no 

laudo de avaliação médica realizado perante a Central de Conciliação. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no joelho esquerdo computada em 50% (ID 28711054). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do joelho o percentual é de 25%. Dessa forma, 

50% de 25% corresponde a 12,5%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 12,5% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ADRIANO DE FIGUEIREDO ASSUNCAO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034711-78.2018.8.11.0041 SENTENÇA CARLOS 

NASCIMENTO DA SILVA propôs ação de restituição de despesas de 

assistência médica e suplementares em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório por despesas 

médicas, ao argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de 

abril de 2018. A tentativa de conciliação restou infrutífera. A parte ré 

contestou a ação requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder como representante processual e arguindo a preliminar de falta de 

interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, 

sustenta a improcedência do pedido de reembolso de despesas médicas. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por CARLOS NASCIMENTO DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda ao argumento de ilegitimidade processual, uma vez que todas as 

seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras são 

corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório à 

vítima de acidente de trânsito (TJMT, APL 93075/2013). A preliminar de 

falta de interesse de agir sob o argumento de que o autor não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos 

comprovante de remessa do requerimento administrativo. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido. Portanto, não há indícios da inocorrência do acidente 

registrado, pelo contrário. O artigo 5º da Lei n. 6.194/1974, que dispõe 

sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículo 

automotores via terrestres, estabelece que: “O pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado.” Os documentos 

carreados pela parte autora, i. e. boletim ocorrência, histórico clínico e 

notas fiscais, me convencem de que a parte foi vítima de acidente de 

trânsito, sendo submetida a tratamento médico, como demonstram citados 

documentos. Os recibos acostados ao ID 15893041 demonstram que a 

parte autora foi submetida ao procedimento médico lá descrito e cobrado. 

Sendo assim, a parte autora faz jus ao recebimento das despesas 

despendidas com o tratamento médico, nos termos do artigo 3º, § 2º da 

Lei n. 6.194/1974. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.”. Já em 

relação à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de reembolso de despesas 

de assistência médica e suplementares o montante de R$ 351,00 

(trezentos e cinquenta e um reais), devidamente corrigido com juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da data do 

efetivo desembolso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito 
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em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044086-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN GEYKSON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044086-69.2019.8.11.0041 SENTENÇA ALAN 

GEYKSON OLIVEIRA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 24 de março de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por ALAN GEYKSON OLIVEIRA DA SILVA em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, corrigindo o vício que levou ao 

indeferimento da pet ição inicial  distr ibuída sob o n. 

1025417-65.2019.811.0041, de sorte que resta configurado o interesse de 

agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro inferior 

esquerdo computada em 50% (ID 29422504). Neste caso, para lesão em 

membros inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 50% de 70% 

corresponde a 35%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por ALAN GEYKSON OLIVEIRA DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040188-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XXI INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1040188-82.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de execução de titulo extrajudicial, movida por MRV PRIME XXI 

INCORPORACOES SPE LTDA em desfavor de ADRIANO ALVES DA 

SILVA, já qualificados nos autos. O feito teve regular tramitação. As 

partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (ID 18266832). É o relatório. Decido As partes informaram 

que entabularam acordo extrajudicial, colacionando nos autos para 

homologação. Apesar de o executado não estar representada nos autos, 

não verifico no acordo entabulado nenhuma vicio que impeça a 

homologação. Em atenção ao princípio da cooperação constante no artigo 
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6º do CPC/15, a homologação do acordo é à medida que se impõe, 

independentemente da existência de procuração do patrono nos autos. 

Isso porque, o artigo 104 do CC, dispõe ser necessário para a validação 

do negócio jurídico “agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou 

determinável, forma prescrita ou não defesa em lei”, nada mencionando 

acerca da imprescindibilidade da representação do causídico. Nesse 

sentido tem sido o entendimento dos Tribunais. Veja-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO. 

HOMOLOGAÇÃO. PARTE SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS.Nos termos 

do artigo 104 do Código Civil, a homologação de acordo, que versa sobre 

direito patrimonial disponível, firmado entre agentes capazes, não depende 

da representação das partes por advogado, impondo-se ao Juízo de 

origem proceder ao exame do pedido de homologação. Precedentes desta 

Corte. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Agravo de 

Instrumento Nº 70074890385, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

28/09/2017- (grifei) APELAÇÃO - EXECUÇÃO - ACORDO EXTRAJUDICIAL 

- HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO - 

VALIDADE TRANSAÇÃO.A representação do executado por advogado 

não é requisito de validade do acordo firmado na execução. Hipótese em 

que as partes são capazes, o objeto é lícito e envolve direito patrimonial de 

caráter privado. Transação homologada. (TJMG - Apelação Cível 

1.0148.14.004183-8/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 18/05/2017, publicação da súmula em 05/06/2017- 

grifei) Assim, tratando-se de direito disponível e estando as partes 

devidamente representadas, homologo por sentença o acordo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam 

a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o processo nos 

termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários na forma pactuada. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044406-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON JUNIOR DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044406-22.2019.8.11.0041 SENTENÇA ANDERSON 

JUNIOR DE BARROS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 01 de julho de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

ANDERSON JUNIOR DE BARROS em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de defeito na 

representação, vez que da análise acurada dos autos verifica-se que a 

assinatura do autor no instrumento de procuração se assemelha a 

assinatura exarada em seus documentos pessoais, bem como é 

semelhante a assinatura exarada no laudo de avaliação médica realizado 

perante a Central de Conciliação. Superadas as preliminares arguidas e 

sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação 

médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é 

prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito 

A ré sustenta ser indevida a indenização securitária ao argumento de que 

a vítima, proprietária do veículo causador do acidente, não pagou o prêmio 

do seguro obrigatório. Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal 

de Justiça que: “A falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não 

é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 

13.7.92” (Súmula 257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será 

aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no pé esquerdo computada em 50% (ID 29431972). Neste caso, 

para lesão em um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 50% de 

50% corresponde a 25%, devendo o pagamento da indenização respeitar 

a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ANDERSON JUNIOR 

DE BARROS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

para condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do 

seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 
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mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017556-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE SONIA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017556-33.2016.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Cleide Sonia Santos em face de Tim Celular S/A, 

ambas qualificadas e representadas nos autos. Narra a autora que por 

ocasião da realização de uma compra foi surpreendida ao tomar 

conhecimento da existência de inscrição restritiva em seu nome lançada 

pela ré. Alega que nada deve, e que desconhece a relação jurídica que 

ensejou a negativação de seu nome. Diante disso, requereu a declaração 

de inexistência do débito, e a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A 

inicial foi recebida com a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 

3229543). Citada, a ré ofertou contestação, em que defendeu a 

improcedência dos pedidos iniciais, ao argumento de inexistência de 

danos morais, na espécie. Aduziu que a inscrição restritiva lançada em 

nome da autora se deu em razão de culpa exclusiva de terceiro, mediante 

o irregular uso de documentos para a contratação de serviços de telefonia 

(id. 8713871). A autora impugnou a contestação (id. 9066061). Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. Decido. Como visto do 

relatório, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais ajuizada Cleide Sonia Santos em face de 

Tim Celular S/A. O feito prescinde da produção de provas para prolação 

de sentença com mérito. Assim, passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme me permite o art. 355, inc. I, e artigo 12, §2º, inciso VII (Meta 

02/CNJ), do Código de Processo Civil. De início, consigno que a relação 

existente entre as partes é de consumo. Logo, aplico ao presente caso as 

regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a 

inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Infere-se 

dos autos que a autora afirma desconhecer a origem do débito que 

ensejou a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes do 

Serasa/SPC. A anotação, referente ao débito no valor de R$ 29,90 (vinte e 

nove reais e noventa centavos), foi inserida por determinação da ré, como 

se verifica da consulta que comprova o lançamento (id. 3227329). Citada, 

a ré ofertou contestação, em que reconhece a possibilidade de que a 

contratação dos serviços de telefonia em nome da autora tenha sido 

efetuada mediante fraude, e argumenta que realizou a baixa da restrição 

lançada. Ora, cabia à parte ré fazer prova de que a autora utilizou de seus 

produtos e/ou serviços e não efetuou o pagamento, demonstrando a 

legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc. II, do CPC e 

art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu. Diante da 

ausência de documento eficaz para comprovar que a negativação do 

nome da autora é legítima, possível concluir pela veracidade das 

alegações desta, de que nada deve à ré e de que seu nome foi 

indevidamente lançado no banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito. Cumpre ressaltar que a responsabilidade do réu é objetiva, 

conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não 

podendo o autor ser responsabilizado e amargar as consequências da 

sua desídia, que não tomou os devidos cuidados. Até porque, sendo a sua 

atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do 

negócio jurídico. A negativação indevida do nome de pessoas que nada 

devem, geram dificuldades e inviabilizam qualquer negócio na vida do 

consumidor, impedindo-os de realizar compras à crédito, tomar 

empréstimos bancários, alugar imóveis ou mesmo móveis, chegando ao 

ápice de, até mesmo, inviabilizar a contratação em um emprego novo, 

conforme preleciona o doutrinador Américo Luís Martins da Silva: “Toda 

vez que um incidente altere o equilíbrio emocional, crie constrangimento ou 

atrapalhe a rotina do consumidor a lei autoriza a se pleitear a indenização 

por dano moral ao consumidor. (...) Segundo Antônio Mallet, presidente da 

Associação de Proteção e Assistência aos Direitos de Cidadania – 

Apadic, o motivo mais comum das ações indenizatórias é a negativação 

cadastral indevida, ou seja, a inclusão do nome do consumidor na lista de 

inadimplentes do Serviço de Proteção ao Crédito – SPC ou qualquer outra 

agência ou empresa que presta informações comerciais, sem que 

houvesse débito que justificasse tal restrição ao crédito do consumidor 

negativado. Segundo ele, esse tipo de erro cria dificuldades que 

praticamente inviabilizam qualquer negócio na vida do consumidor. Não se 

consegue fazer compras a crédito, tomar empréstimos bancários, alugar 

um apartamento e, às vezes, nem arranjar um emprego. Ademais, alerta 

Antônio Mallet que, numa situação dessas, não basta retirar o nome da 

pessoa da lista (reparação in natura do dano moral), a empresa ofensora 

precisa compensá-lo de todos os aborrecimentos (reparação pecuniária 

do dano moral).” (O dano moral e sua reparação civil – 4. ed. rev., atual. e 

ampl. de acordo com o novo Código Civil (Lei 10.406/2002) – São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. p. 272/273.) O Código Civil, em seu artigo 186 

dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, 

comete ato ilícito, in verbis: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Em 

complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar 

civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do 

causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente 

caso. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em 

lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.” (Negritei) Por 

fim, a Constituição Federal do Brasil ratifica o dever de reparação civil, 

ainda que exclusivamente moral (art. 5º, inc. X, CF/88). No sentido de que 

a negativação indevida gera o dever de reparação civil, é pacífico o 

entendimento da jurisprudência. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO 

CONTRATUAL ENTRE AS PARTES – RESPONSABILIDADE DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM DISCORDÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR REDUZIDO – 

JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE 

APRECIAÇÃO DE OFÍCIO – NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR FIXADO EM DESACORDO AOS 

CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não comprovada a existência de relação jurídica entre as 

partes a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito é 

indevida e o dano moral independe da prova do prejuízo sofrido (dano 

moral in re ipsa). É cediço que as indenizações por danos 

extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do 

ofensor, extensão do dano, capacidade econômica das partes, bem como 

a natureza compensatória, com o fim de dissuadir o causador da prática 

de ato idêntico. O eg. STJ entende que a alteração do termo inicial dos 

juros de mora pelo Tribunal de origem, de ofício, por se tratar de matéria de 

ordem pública, não configura reformatio in pejus. Mostra-se razoável a 

redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, quando o valor 

supera o patamar entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de 

vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, estabelecido no art. 

85, § 2º, do CPC. (Ap 70914/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017 - Negritei)” “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCONTOS EFETUADOS EM 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – 

LEGALIDADE DO DÉBITO NÃO COMPROVADA PELA PRESTADORA DE 

SERVIÇO – DÍVIDA INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – 

PEREGRINAÇÃO DA AUTORA PELA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – DANO 
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MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 

(art. 14 do CDC). A ausência de demonstração da legalidade da 

contratação e da cobrança efetuada nas faturas do cartão de crédito, 

aliada à peregrinação da autora pela solução do problema, caracterizam o 

dano moral sofrido por esta. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado e 

razoável à espécie. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe, sendo desnecessária 

a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.” (Ap, 140358/2014, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

21/01/2015, Data da publicação no DJE 27/01/2015. Negritei) “APELAÇÃO 

– INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – ÔNUS QUE 

COMPETIA AO BANCO – ARTIGO 333 CPC – PRESCINDIBILIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO EM JUÍZO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – 

VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1) A demonstração da 

existência do débito competia ao Banco Apelante, uma vez que se trata de 

fato constitutivo do seu direito de legitimamente proceder à negativação do 

nome da devedora. Não tendo o Banco Apelante se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, sua conduta se torna ilícita e, por consequência, ensejadora 

da reparação por danos morais. 2) O Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou o entendimento no sentido de que o dano moral decorrente da 

inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes prescinde de 

demonstração em juízo (in re ipsa). 3) Na avaliação do dano moral, o órgão 

judicante deverá estabelecer uma reparação suficiente à compensação da 

vítima e à punição do ofensor, bem como capaz de prevenir novas 

condutas, baseada na extensão do prejuízo causado, na culpa e na 

capacidade econômica do responsável. Excesso não demonstrado no 

caso concreto. 4) A boa-fé processual é presumida e, desse modo, para 

a caracterização da litigância de má-fé e consequente aplicação da 

sanção legal, faz-se necessária prova robusta e inconteste do intuito 

malicioso praticado pela parte. Nos autos, a parte requerente não se 

desincumbiu desse ônus.” (Ap, 152344/2012, DES. ADILSON POLEGATO 

DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2013, 

Data da publicação no DJE 21/10/2013 – Negritei) APELAÇÕES - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA 

NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - 

SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA 

OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" 

de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral.É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019 - Negritei) Resta patente a 

obrigação da ré em reparar moralmente a autora, eis que os transtornos 

causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, inexistindo a 

necessidade de comprovação do dano moral, dada a inferência lógica que 

se pode extrair. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento de que o dano moral decorrente de negativação indevida 

prescinde de comprovação em Juízo, sendo in re ipsa. O quantum 

indenizatório deve atentar aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, quantificado segundo os critérios da efetiva reparação 

do sofrimento, observando-se a teoria do desestímulo e capacidade 

econômica, bem como evitando o enriquecimento ilícito da parte 

vencedora. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral no valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais ajuizada por Cleide Sonia Santos em face de Tim Celular S/A para 

DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 29,90 

(vinte e nove reais e noventa centavos), vencido em 07/10/2014. Diante 

da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS 

MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 

362-STJ). Custas processuais pela ré, assim como honorários 

advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do 

valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044491-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1044491-08.2019.8.11.0041 SENTENÇA MARCIA 

MARIA DE SOUSA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 16 de agosto de 2019, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por MARCIA MARIA DE SOUSA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de 

agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 
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suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no ombro direito 

computada em 75% e no pé esquerdo computada em 25% (ID 29451394). 

Neste caso, para a perda de mobilidade do ombro o percentual é de 25%. 

Dessa forma, 75% de 25% corresponde a 18,75%. Para lesão em um dos 

pés o percentual é de 50%, dessa forma, 25% de 50% corresponde a 

12,50%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 31,25%, 

devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

31,25% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, 

R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. A parte autora 

pugna, também, pela condenação da ré a indenização por dano moral 

sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que o dano moral em alguns 

casos pode ser presumido. Neste, é evidente que não. Para a condenação 

de alguém ao pagamento de dano moral são necessários os pressupostos 

da responsabilidade civil: o dano – especialmente, a ocorrência a ofensa 

de algum direito de personalidade do sujeito, eis que inerente à pessoa 

humana, intransmissíveis irrenunciáveis -, a culpa do agente e o nexo de 

causalidade. É indispensável para a caraterização do dano moral que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente a causar prejuízo. No caso em 

tela, tenho que não restaram caracterizados os danos morais, já que a 

parte autora não comprovou que teve abalo em algum dos atributos da sua 

personalidade em função do ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. 

TJMT no ju lgamento  do  recu rso  de  ape lação  n . 

1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o pedido de indenização 

por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, nos termos do artigo 

487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de 

mérito os pedidos da ação proposta por MARCIA MARIA DE SOUSA SILVA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e 

dezoito reais e setenta e cinco centavos), devidamente corrigido com 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária da 

data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013980-61.2018.8.11.0041
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RAIANE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013980-61.2018.8.11.0041 SENTENÇA RAIANE 

GOMES DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 23 de março de 2018, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

requerendo, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder como 

representante processual e arguindo as preliminares de falta de interesse 

de agir pela ausência de requerimento administrativo e ausência de laudo 

do IML. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta invalidez, o 

qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e irreversibilidade, 

sustentando a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que 

caso seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por RAIANE GOMES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Indefiro o pedido de inclusão da Seguradora Líder como representante 

processual, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao 

consórcio das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo 

pagamento da indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de 

trânsito (TJMT, APL 93075/2013). Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo carimbado pela sucursal da seguradora em 

Mato Grosso. Ademais, a ausência de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro não impede a resolução do feito, em 

razão da resistência administrativa caracterizada em Juízo com a 

contestação de mérito (TJMT, Ap 35425/2017). Da mesma forma, não 

merece guarida a preliminar de ausência de laudo do IML, vez que o 

referido laudo não se mostra indispensável, podendo ser possível 

comprovar o fato narrado por outros meios, sendo, dessa forma, 

dispensável o laudo do IML (TJMT, Ap 53318/2017). Superadas as 

preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, 

eis que a avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a 

anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos 

será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a 

aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 

6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica e suplementares, sendo suficiente como prova, a 

demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. Não 

obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 
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Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo computada em 50% (ID 29461941). 

Neste caso, para lesão em membros superiores o percentual é de 70%. 

Dessa forma, 50% de 70% corresponde a 35%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 35% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por RAIANE GOMES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para 

condenar a ré a pagar à parte autora a título de indenização do seguro 

obrigatório DPVAT o montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. 

Pela sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010027-55.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010027-55.2019.8.11.0041 SENTENÇA BENEDITO 

JOAO NEPONOCENO DE FARIA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 15 de fevereiro de 2019, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame 

pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de adequação do valor 

da causa e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c indenização por 

danos morais ajuizada por BENEDITO JOAO NEPONOCENO DE FARIA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A 

seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a 

ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a parte autora 

trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a ré, por 

inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. A certidão de ocorrência apresentada pela parte 

autora é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro, uma vez que 

fora lavrado pela equipe que se locomoveu ao local do fato, havendo, 

inclusive, descrição das circunstâncias da vítima. Portanto, não há indícios 

da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho esquerdo computada em 75% (ID 29464679). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por BENEDITO 

JOAO NEPONOCENO DE FARIA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 
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DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045207-35.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045207-35.2019.8.11.0041 SENTENÇA FABIANE 

APARECIDA DA SILVA LEITE propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 08 de maio de 

2018, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por FABIANE APARECIDA DA SILVA LEITE em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré 

alegou a preliminar de falta de interesse de agir ante a ausência do prévio 

requerimento administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos 

diversos documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, 

impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. A indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no 

grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da 

invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do valor 

indenizatório. A perícia, realizada por médico perito da Central de 

Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluiu 

que a parte autora possui lesão na mão direita computada em 25% (ID 

29479226). Neste caso, para lesão de uma das mãos o percentual é de 

70%. Dessa forma, 25% de 70% corresponde a 17,5%, devendo o 

pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, 

da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

17,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a 

Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à 

correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por FABIANE 

APARECIDA DA SILVA LEITE em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.362,50 (dois 

mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045597-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045597-05.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOAO 

BATISTA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 13 de setembro de 2019, o 

que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi 

submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou 

a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 
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impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por JOAO 

BATISTA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta 

de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de regência da matéria 

tratada nos autos será aquela em vigor na data da ocorrência do sinistro, 

sendo vedada a aplicação retroativa de lei posterior. De acordo com o 

artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de acidente automobilístico faz jus a 

indenização securitária, em caso de morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, sendo suficiente como 

prova, a demonstração do sinistro e dano dele decorrente. O acidente 

automobilístico está comprovado por meio de boletim de ocorrência e 

prontuário médico. Não obstante a unilateralidade do boletim de ocorrência, 

os demais documentos apresentados pela parte autora e anexados à 

exordial validam expressamente as informações nele contidas, uma vez 

que seguem o mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de 

motocicleta, o que foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, 

não há indícios da inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. 

Superada a necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no membro superior esquerdo e na mão direita, ambas computadas 

em 50% (ID 29505144). Neste caso, para lesão de membros superiores 

e/ou de uma das mãos o percentual é de 70%. Dessa forma, 100% (50% 

membro superior esquerdo + 50% mão direita) de 70% corresponde a 

70%, devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade 

das lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o 

dever de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do 

artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 

11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, 

como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) do valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve 

corresponder a 70% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 

426 do Superior Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, 

deverá incidir a partir do momento em que o pagamento do benefício 

passou a ser devido, aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a 

desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do 

CPC, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos 

da ação proposta por JOAO BATISTA DA SILVA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045540-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENNE APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045540-84.2019.8.11.0041 SENTENÇA ELIENNE 

APARECIDA DA SILVA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 25 de agosto de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa e falta de interesse de agir pela ausência de 

requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da 

suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por ELIENNE 

APARECIDA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta 

de interesse de agir ante a ausência do prévio requerimento 

administrativo. Contudo, a parte autora trouxe aos autos diversos 

documentos que comprovam que a ré, por inúmeras vezes, impôs 

obstáculos ao protocolo dos requerimentos administrativos dos 

segurados, de sorte que resta configurado o interesse de agir da parte 

autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar suscitada. 

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que todas 

as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades seguradoras 

são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do seguro 

obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 93075/2013). 

Outrossim, rejeito a tese de inadequação do valor da causa, eis que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente estimativa. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 
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acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no membro superior 

direito computada em 25% e no pé esquerdo computada em 50% (ID 

29505090). Neste caso, para lesão de membros superiores o percentual é 

de 70%. Dessa forma, 25% de 70% corresponde a 17,5%. Para lesão de 

um dos pés o percentual é de 50%, dessa forma, 50% de 50% 

corresponde a 25%. Somando as lesões, tem-se o percentual total de 

42,50%, devendo o pagamento da indenização respeitar a 

proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o acidente 

automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve ser paga 

na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste modo, a 

indenização deve corresponder a 42,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 5.737,50 (cinco mil setecentos e trinta 

e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” 

Relativo à correção monetária, deverá incidir a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por ELIENNE 

APARECIDA DA SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 5.737,50 

(cinco mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, ora arbitrados 

em 20% do valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de 

Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023600-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACY MARTINHO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023600-97.2018.8.11.0041 SENTENÇA JACY 

MARTINHO CORREA propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c reembolso de despesas de assistência médica e 

suplementares em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 17 de junho de 

2016, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo a preliminar de coisa julgada ante a existência 

da ação n. 1013492-43.2017.8.11.0041 que tramitou perante a 8ª Vara 

Cível desta Comarca, e falta de interesse de agir pelo requerimento 

administrativo com regulação pendente referente ao pedido de reembolso 

das despesas médicas. No mérito, defende a improcedência do pedido de 

reembolso de despesas médicas ante a ausência de comprovação do 

efetivo desembolso e sustenta a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora não apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c reembolso de 

despesas de assistência médica e suplementares ajuizada por JACY 

MARTINHO CORREA em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA. A ré alegou a ocorrência de coisa julgada e 

juntou documentos do processo n. 1013492-43.2017.8.11.0041, que 

tramitou perante a 8ª Vara Cível desta Comarca. Analisando detidamente 

os autos, os documentos acostados e em consulta ao sistema PJE, 

verifico que o processo n. 1013492-43.2017.8.11.0041, que inclusive já 

transitou em julgado, tratava do mesmo fato discutido nestes autos, o 

sinistro ocorrido em 17/06/2016. Tratam-se dos mesmos documentos 

juntados em ambos os processos. Os documentos médicos acostados em 

ambos os autos possuem o mesmo teor, são idênticos e tratam do mesmo 

acidente. Conforme consulta no Sistema PJE, no processo de n. 

1013492-43.2017.8.11.0041 sobreveio sentença procedente do pedido de 

indenização securitária por invalidez permanente, que condenou a ré ao 

pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), bem como ao pagamento inteiro das custas 

processuais e os honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um 

mil reais), e teve o trânsito em julgado certificado em 14 de agosto de 

2018. Assim, no presente feito é clarividente a ocorrência de coisa julgada 

quanto ao pedido de indenização por invalidez permanente, não podendo 

este feito ter consequência diversa que sua extinção sem resolução de 

mérito em relação ao referido pedido, sob pena de haver enriquecimento 

sem causa por parte do autor. O Egrégio TJMT já se posicionou a respeito: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - 

AJUIZAMENTO ANTERIOR DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - 

ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGAÇÃO POR 

SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO - COISA JULGADA MATERIAL - 

OCORRÊNCIA - NOVA AÇÃO IDÊNTICA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO - ART. 485, V, CPC - CONDENAÇÃO DO AUTOR AO 

PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGOS 80 E 81, 

DO CPC - CABIMENTO NA HIPÓTESE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. É de se reconhecer a coisa julgada material se o pedido de 

ação idêntica anteriormente ajuizada foi julgado procedente, que resultou 

no acordo entabulado entre as partes e homologado pelo juízo, com 

trânsito em julgado, condição que impõe a manutenção da sentença de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito. É dever das partes agir 

de acordo com os princípios da boa-fé e da lealdade processual, de modo 

que a propositura de ação que guarda identidade com outra ajuizada 

anteriormente em comarca distinta, cujo prosseguimento do presente feito 

persevera mesmo após o acordo entabulado e homologado pelo juízo 

primeiro, autoriza a condenação do autor ao pagamento de multa por 

litigância de má-fé. (TJMT - Ap 66265/2017, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017. Grifo Nosso). Quando ao pedido 

de reembolso de despesas médicas, o artigo 3º, § 2º da Lei n. 6.194/1974: 

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: [...]; § 2º. Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.” 

Analisando detidamente os autos, verifico que não há qualquer 

comprovante de despesas acostado. Dessa forma, ante a ausência de 

comprovante do efetivo dispêndio, a improcedência do pedido de 

reembolso de despesas de assistência médica e suplementares se impõe. 

Posto isto, nos termos do art. 485, V c/c art. 487, I, ambos do CPC, 

reconheço a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de 

indenização por invalidez permanente e julgo improcedente o pedido de 

reembolso de despesas de assistência médica e suplementares desta 
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ação de cobrança proposta por JACY MARTINHO CORREA em face de 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. Custas 

pela parte autora, bem como pagamento de honorários de sucumbência, 

que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

No entanto, sendo a mesma beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade 

do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, 

conforme dispõe o art. 98, § 3º do CPC. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033461-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033461-10.2018.8.11.0041 SENTENÇA EVERSON 

OLIVEIRA DOS SANTOS propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT c/c indenização por danos morais em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a indenização referente ao seguro obrigatório 

por invalidez permanente, ao argumento que foi vítima de acidente 

automobilístico em 13 de julho de 2018, o que resultou na incapacidade 

parcial permanente. A parte autora foi submetida a exame pericial na 

Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação arguindo as 

preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a inexistência 

de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, 

quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização 

da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do 

seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os 

juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT c/c 

indenização por danos morais ajuizada por EVERSON OLIVEIRA DOS 

SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. 

Preliminares A seguradora ré alegou a preliminar de falta de interesse de 

agir ante a ausência do prévio requerimento administrativo. Contudo, a 

parte autora trouxe aos autos diversos documentos que comprovam que a 

ré, por inúmeras vezes, impôs obstáculos ao protocolo dos requerimentos 

administrativos dos segurados, de sorte que resta configurado o interesse 

de agir da parte autora. Com estas considerações, rejeito a preliminar 

suscitada. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez 

que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das sociedades 

seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da indenização do 

seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não havendo que se 

falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder (TJMT, APL 

93075/2013). Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a 

produção de outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos 

autos foi realizada com a anuência das partes e é prova técnica 

conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de trânsito, o que foi 

devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no punho esquerdo computada em 75% (ID 29483545). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do punho o percentual é de 25%. Dessa forma, 

75% de 25% corresponde a 18,75%, devendo o pagamento da 

indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A 

indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 

6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. 

Deste modo, a indenização deve corresponder a 18,75% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. A parte autora pugna, também, pela condenação da ré a 

indenização por dano moral sustentando ter sofrido prejuízos. É certo que 

o dano moral em alguns casos pode ser presumido. Neste, é evidente que 

não. Para a condenação de alguém ao pagamento de dano moral são 

necessários os pressupostos da responsabilidade civil: o dano – 

especialmente, a ocorrência a ofensa de algum direito de personalidade do 

sujeito, eis que inerente à pessoa humana, intransmissíveis irrenunciáveis 

-, a culpa do agente e o nexo de causalidade. É indispensável para a 

caraterização do dano moral que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente a causar prejuízo. No caso em tela, tenho que não restaram 

caracterizados os danos morais, já que a parte autora não comprovou que 

teve abalo em algum dos atributos da sua personalidade em função do 

ocorrido. Nesse sentido o entendimento do E. TJMT no julgamento do 

recurso de apelação n. 1037055-32.2018.8.11.0041. Diante do exposto, o 

pedido de indenização por dano moral não merece ser acolhido. Posto isto, 

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente 

com resolução de mérito os pedidos da ação proposta por EVERSON 

OLIVEIRA DOS SANTOS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à parte autora a título de 

indenização do seguro obrigatório DPVAT o montante de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Pela sucumbência, condeno a 

seguradora ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além 

de honorários advocatícios, que fixo em R$ 950,00 (art. 85, § 8º do CPC). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central 

de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045023-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA CRUZ CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045023-79.2019.8.11.0041 SENTENÇA ANDRESSA 

DA CRUZ CARVALHO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a indenização 

referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao argumento 

que foi vítima de acidente automobilístico em 12 de julho de 2019, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora foi submetida 

a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré contestou a ação 

arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, necessidade de 

adequação do valor da causa, inépcia da inicial por ausência de 

documentos e falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, defende a inexistência de prova da suposta 

invalidez, o qual se verifica a lesão sofrida, quantificação e 

irreversibilidade, sustentando a necessidade da realização da prova 

pericial. Postula, que caso seja condenada ao pagamento do seguro, que 

seja de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por 

ANDRESSA DA CRUZ CARVALHO em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta de 

interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 

merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Por fim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por 

ausência de documentos, haja vista o entendimento do E. TJMT de que "A 

AUSÊNCIA de DADOS, na petição inicial, acerca do VEÍCULO envolvido no 

acidente de trânsito não caracteriza prejuízo à defesa da seguradora ré, 

mormente para averiguar se houve ou não o recolhimento do seguro 

DPVAT, uma vez que a falta de pagamento do prêmio relativo ao seguro 

obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização 

(Súmula 257/STJ). (N.U 0018306-23.2014.8.11.0041, SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

31/05/2016, Publicado no DJE 06/06/2016)." Superadas as preliminares 

arguidas e sendo despicienda a produção de outras provas, eis que a 

avaliação médica acostada aos autos foi realizada com a anuência das 

partes e é prova técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Mérito A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em 

vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a 

vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em 

caso de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no joelho direito computada em 25% (ID 29469747). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do joelho o percentual é de 25%. Dessa forma, 

25% de 25% corresponde a 6,25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por ANDRESSA DA CRUZ CARVALHO em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045105-13.2019.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045105-13.2019.8.11.0041 SENTENÇA BRENO 

WILLIAN AMORIM DE OLIVEIRA propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório DPVAT em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 14 de maio de 

2019, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva, 

necessidade de adequação do valor da causa e falta de interesse de agir 

pela ausência de requerimento administrativo. No mérito, defende a 

inexistência de prova da suposta invalidez, o qual se verifica a lesão 

sofrida, quantificação e irreversibilidade, sustentando a necessidade da 

realização da prova pericial. Postula, que caso seja condenada ao 

pagamento do seguro, que seja de acordo com a proporção da invalidez. 

Impugna os juros, correção monetária e os honorários advocatícios. A 

parte autora apresentou impugnação à contestação. É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT 

ajuizada por BRENO WILLIAN AMORIM DE OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares A preliminar de falta 

de interesse de agir sob o argumento de que a parte autora não realizou o 

requerimento de indenização do seguro obrigatório via administrativa não 
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merece prosperar, tendo em vista que a parte juntou aos autos cópia do 

requerimento administrativo. Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio 

das sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito, não 

havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder 

(TJMT, APL 93075/2013). Outrossim, rejeito a tese de inadequação do 

valor da causa, eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Superadas as preliminares arguidas e sendo 

despicienda a produção de outras provas, eis que a avaliação médica 

acostada aos autos foi realizada com a anuência das partes e é prova 

técnica conclusiva, passo ao julgamento antecipado da lide. Mérito A lei de 

regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor na data da 

ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de lei 

posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. Não obstante a 

unilateralidade do boletim de ocorrência, os demais documentos 

apresentados pela parte autora e anexados à exordial validam 

expressamente as informações nele contidas, uma vez que seguem o 

mesmo sentido, ou seja, lesões oriundas de acidente de motocicleta, o que 

foi devidamente confirmado pelo laudo pericial. Portanto, não há indícios da 

inocorrência do acidente registrado, pelo contrário. Superada a 

necessidade de comprovação da ocorrência do fato, resta a 

demonstração do dano dele decorrente. À medida que o laudo pericial foi 

conclusivo ao indicar o fato narrado como causa exclusiva da lesão 

identificada, não há que se falar em ausência de nexo causal. A 

indenização do Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da 

vítima, bastando o reconhecimento pelo expert da invalidez permanente 

para assegurar à vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, 

realizada por médico perito da Central de Conciliação e Mediação desta 

Capital, com a anuência das partes, concluiu que a parte autora possui 

lesão no joelho esquerdo computada em 25% (ID 29471041). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do joelho o percentual é de 25%. Dessa forma, 

25% de 25% corresponde a 6,25%, devendo o pagamento da indenização 

respeitar a proporcionalidade das lesões. Provada a incapacidade e o 

acidente automobilístico surge o dever de indenizar. A indenização deve 

ser paga na forma do inciso II, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, 

acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as 

hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. Deste 

modo, a indenização deve corresponder a 6,25% do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse 

valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da 

cobrança dos juros de mora, consoante a Súmula n. 426 do Superior 

Tribunal de Justiça “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação.” Relativo à correção monetária, deverá incidir a 

partir do momento em que o pagamento do benefício passou a ser devido, 

aplicando-se os índices do INPC, que melhor reflete a desvalorização da 

moeda. Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo 

parcialmente procedente com resolução de mérito os pedidos da ação 

proposta por BRENO WILLIAN AMORIM DE OLIVEIRA em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, para condenar a ré a pagar à 

parte autora a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT o 

montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 

cinco centavos), devidamente corrigido com juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação, e correção monetária da data do evento danoso. Pela 

sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

950,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037114-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOBERTO VIEIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1037114-54.2017.8.11.0041 SENTENÇA DEOBERTO 

VIEIRA DE MORAES propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório DPVAT em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA, ambos devidamente qualificados, objetivando a 

indenização referente ao seguro obrigatório por invalidez permanente, ao 

argumento que foi vítima de acidente automobilístico em 10 de setembro de 

2015, o que resultou na incapacidade parcial permanente. A parte autora 

foi submetida a exame pericial na Central de Conciliação. A parte ré 

contestou a ação arguindo a preliminar de necessidade de adequação do 

valor da causa, necessidade de pagamento das custas e taxas de 

ingresso e falta de interesse de agir pelo pagamento na esfera 

administrativa. No mérito, defende a improcedência do pedido de 

complementação ante a pretensão já satisfeita administrativamente, 

sustenta a necessidade da realização da prova pericial. Postula, que caso 

seja condenada ao pagamento do seguro, que seja de acordo com a 

proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança de 

benefício do seguro obrigatório DPVAT ajuizada por DEOBERTO VIEIRA DE 

MORAES em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA. Preliminares Rejeito a tese de inadequação do valor da causa, 

eis que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Igualmente, rejeito a preliminar de carência da ação pela falta 

de interesse de agir sob o argumento de que já realizou o pagamento da 

indenização ao autor administrativamente, uma vez que o adimplemento 

parcial do seguro não obsta o pleito judicial do complemento do valor. 

Outrossim, tenho que a alegação de necessidade de recolhimento das 

custas e taxas de ingresso não merece prosperar, haja vista o 

deferimento dos benefícios da assistência judiciárias gratuita ao autor 

nestes autos, bem como nos autos de n. 11338-26.2016.811.0002 Código: 

448859 que tramitaram perante a 2ª Vara Cível de Várzea Grande. 

Superadas as preliminares arguidas e sendo despicienda a produção de 

outras provas, eis que a avaliação médica acostada aos autos foi 

realizada com a anuência das partes e é prova técnica conclusiva, passo 

ao julgamento antecipado da lide. Mérito A ré sustenta ser indevida a 

indenização securitária ao argumento de que a vítima, proprietária do 

veículo causador do acidente, não pagou o prêmio do seguro obrigatório. 

Todavia, já está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que: “A 

falta de pagamento do prêmio de seguro obrigatório não é motivo para a 

recusa do pagamento da indenização. Lei 8.441, de 13.7.92” (Súmula 

257). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela em vigor 

na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação retroativa de 

lei posterior. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, a vítima de 

acidente automobilístico faz jus a indenização securitária, em caso de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e 

suplementares, sendo suficiente como prova, a demonstração do sinistro 

e dano dele decorrente. O acidente automobilístico está comprovado por 

meio de boletim de ocorrência e prontuário médico. A indenização do 

Seguro/DPVAT deve se basear no grau de invalidez da vítima, bastando o 

reconhecimento pelo expert da invalidez permanente para assegurar à 

vítima o pagamento do valor indenizatório. A perícia, realizada por médico 

perito da Central de Conciliação e Mediação desta Capital, com a anuência 

das partes, concluiu que a parte autora possui lesão no pé direito 

computada em 25% (ID 28627402). Neste caso, para lesão em um dos pés 

o percentual é de 50%. Dessa forma, 25% de 50% corresponde a 12,5%, 
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devendo o pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das 

lesões. Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever 

de indenizar. A indenização deve ser paga na forma do inciso II, do artigo 

3º, da Lei n. 6.194/1974, acrescida da redação da Lei n. 11.482/2007, 

estabelece que, para as hipóteses de invalidez permanente, como é o 

caso dos autos, de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do 

valor indenizatório. Deste modo, a indenização deve corresponder a 

12,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. No caso, 

como a parte autora recebeu administrativamente a quantia de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), tendo a 

seguradora observado a graduação da lesão sofrida, nada mais é devido 

a título de indenização do seguro DPVAT pelo acidente ocorrido em 10 de 

setembro de 2015. Portanto, indevida a indenização aqui pleiteada. Posto 

isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo improcedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por DEOBERTO VIEIRA 

DE MORAES em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 800,00. No entanto, diante da gratuidade dos 

benefícios da Justiça gratuita a exigibilidade do crédito ficará suspensa 

até a fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até 

lá não houver alteração na situação de necessidade. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos remetendo-os à Central de Arrecadação. P. 

R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002524-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA ALVES MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para intimar a parte requerida para se manifestar 

acerca da proposta dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, e havendo concordância deposite a ré o valor integral dos 

honorários periciais, conforme determinado. Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041131-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRIANES TSEREUBUTE BABATI TOBRODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

BRIANES TSEREUBUTE BABATI TOBRODI, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 25 de maio de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, não ser necessário o exaurimento da via 

administrativa para ajuizar ação de cobrança de seguro DPVAT, 

inexistindo dúvida quanto ao seu interesse de agir. Diz ter sofrido fratura 

do pé esquerdo e demais a serem apuradas em perícia médica judicial, 

fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a procedência 

do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% sobre o 

valor atualizado da causa ou, se for menor, na forma do § 8º, do art. 85, 

do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da não 

conclusão do processo administrativo por falta de documentos. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. Não houve oposição das 

partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 
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DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. No que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à 

requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 

292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00, não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nesse valor. Além disso, sem a quantificação da 

lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Por fim, no que tange à carência da ação/cerceamento de defesa, 

atribuída pela ré à ausência de cópias dos documentos médicos 

referentes ao primeiro atendimento dado à vítima após o acidente, 

impõe-se esclarecer que a legislação não exige tais documentos, sendo 

certo que, segundo a Lei n. 6.194/74, para a cobrança do seguro DPVAT 

basta que a vítima comprove o acidente e a lesão dele decorrente. 

Portanto, não há falar em carência da ação ou em cerceamento de defesa. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 
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dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em relatório médico, demonstram que o 

autor sofreu acidente veicular em maio de 2019, com lesão no pé. 

Contudo, apesar da comprovação acerca do acidente e da lesão 

observa-se que o boletim de ocorrência foi elaborado quase três meses 

após o sinistro, com base nos relatos da própria vítima, que disse ter 

ocorrido em 25.5.2019. Em contra partida, o relatório médico possui data 

anterior a isso, segundo se vê do Id. 24080109, no qual descreve o 

atendimento dado ao autor em 23.5.2019, tendo por motivo “FRATURA DO 

PÉ” (sic). Portanto, apesar de a perícia médica ter confirmado a lesão, 

verifica-se que não ficou evidenciado o nexo causal entre o acidente 

indenizável e as sequelas constatadas em perícia médica, o que impede a 

procedência do pleito. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – 

AVALIAÇÃO MÉDICA REALIZADA NA CENTRAL DE MEDIAÇÃO E 

CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA – LAUDO 

PREJUDICADO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – 

SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Se o laudo pericial não é conclusivo quanto à existência da 

alegada invalidez permanente, impossível o deferimento da indenização 

pelo DPVAT. Necessária a realização da perícia médica requerida para 

constatar e quantificar o respectivo grau da lesão, bem como, do nexo 

causal, sob pena de cerceamento de defesa do direito da parte autora.” 

(TJMT - N.U 1006076-87.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, 

j. 3.7.2019, p. DJE 10.7.2019) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL 

E PERMANENTE – NEXO CAUSAL INDEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.A ausência do nexo de causalidade entre o alegado 

acidente automobilístico e a lesão sofrida não autoriza o pedido de 

indenização.” (TJMT - N.U 0005225-06.2016.8.11.0051, Quarta Câmara de 

Direito Privado Rel. Serly Marcondes Alves, j. 3.7.2019, p. DJE 8.7.2019) 

Assim, não tenho o autor logrado êxito na comprovação do nexo de 

causalidade entre o acidente e a sua invalidez permanente, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do exposto, julgo 

improcedente o pedido formulado por Jovelino Alvarenga da Cruz na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do 

art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém 

a cobrança em razão da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

com as cautelas necessárias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1044830-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 27 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019232-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Aryadnni Correa da Silva (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Autos n. 1019232-45.2018.8.11.0041 – PJE ARYADNNI CORREA DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 03.4.2018 sofreu um acidente, provocando-lhe invalidez 

permanente, conforme atestam os inclusos documentos médicos, 

fazendo, assim, jus à indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com 

redação dada pela Lei n. 11.482/2007. Pede, assim, a procedência do 

pleito, a fim de ver a requerida condenada ao pagamento da verba 

indenizatória, bem como dos honorários advocatícios fixados em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 25% . Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência de requerimento 

administrativo. Quanto ao mérito, diz inexistir prova acerca da invalidez 

narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente de trânsito, 

especialmente porque o boletim de ocorrência elaborado com base de 

declarações unilaterais não possuem força probantes. Afirma que a 

condenação, caso ocorra, só deverá ser estabelecida após a 

comprovação da invalidez, mediante perícia médica, observando-se, 

obrigatoriamente, a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e 

que os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. Em impugnação, a parte autora reitera os termos 

da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. 

Houve regularização na representação processual, tendo em vista a parte 

autora atingiu a maioridade civil no decorrer da ação. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo salientar, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 93 de 651



quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme protocolo do 

requerimento administrativo, foi contestada a ação, não havendo, desse 

modo, que se falar em falta de interesse de agir. Assim, AFASTO as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 
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juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em certidão do SAMU e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com lesão na mão 

esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, sobretudo os documentos médicos, que a invalidez parcial da 

parte requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

No caso em apreço, a parte requerente teve afetado de forma parcial e 

definitiva as funções da mão esquerda, quantificada em 25%, assim se 

inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa 

à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional de uma das mãos 

corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25% revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos). Diante do exposto, julgo procedente o 

pedido formulado por Aryadnni Correa Da Silva na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, como neste 

caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em 

conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. Exclua-se do polo ativo o 

representante da autora. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039020-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERNANDES GOMES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 95 de 651



PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se o Sr. Perito acerca do manifestação da parte autora, com prazo 

de 15 (quinze) dias para responder aos quesitos complementares. Após, 

ouvidas as partes em igual prazo, conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040868-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINIKELLE BARROS PEREIRA OAB - 038.968.571-26 (REPRESENTANTE)

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Tendo em vista que a demanda envolve interesse de menor, ouça-se o 

Ministério Público. Após, conclusos. Cumpra-se. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008924-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARCELINA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MASAO TANAKA (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

LUCIANO FLORISBELO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Sendo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá a competência para 

processar cartas precatórias cíveis, conforme estabelece a Resolução n. 

14/2019-CGJ, determino seja redistribuída esta precatória à aquele Juízo, 

com baixas e anotações. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038720-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA COSTA VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Colha-se parecer do Ministério Público, vindo-me apos, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039451-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO IGOR DA SILVA PEDRAZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Intime-se o Sr. Perito acerca dos questionamento levantado pelo autor em 

petição Id. 29228992, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, conclusos. 

Cumpra-se.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005900-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - ME (REU)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) de 

Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1054576-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Designo nova data da audiência de conciliação para o dia 10.8.2020, às 

10h, Sala 5, a ser realizada pela Central de Mediação e Conciliação da 

Capital, devendo a parte ré ser citada nos novos endereços declinados 

pela parte autora. Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1047005-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Designo nova data da audiência de conciliação para o dia 10.8.2020, às 

10h30min, Sala 5, a ser realizada pela Central de Mediação e Conciliação 

da Capital, devendo a parte ré ser citada no novo endereço declinado. 

Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012341-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se e intime-se a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 
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para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10.8.2020, às 11h, Sala 5, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogados ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

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

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

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

como requerido na letra “e” da inicial, intimando-se a parte ré para anexar 

nos autos cópia do contrato de empréstimo que comprove a contratação 

do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito (RCM), bem 

como de faturas emitidas no período. Defiro a gratuidade da justiça nos 

moldes pleiteados (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020969-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA AMORIM BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cite-se e intime-se a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10.8.2020, às 11h30min, Sala 5, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes 

de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

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

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014293-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ADRIANA MESSIAS GALVAO MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014272-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FRANCISCA TUFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT16080-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte RÉ, via DJE para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018154-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido 

de Tutela Antecipada”proposta por MAITÊ CAMPOS DE ARAÚJO, menor 

incapaz, representada por sua genitora RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS, 

qualificada nos autos, em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, também 

qualificada, por meio da qual a parte autora alega que a menor 

encontra-se diagnosticada com quadro de atraso global do 

desenvolvimento neuropsicomotor,, distúrbio de deglutinação, microcefalia 

epilética de difícil controle, DIC 10 G80.0, paralisia cerebral, quadriplática 

espática, 10 Q02:microcefaria e CID R56-8. Esclarece que contratou 

inicialmente a empresa Agemed em outubro de 2018 e a menor enferma 

permanecia quase a totalidade de seu tempo internada em UTI, o que 

ensejou o ajuizamento de ação com vistas ao tratamento domiciliar via 

Home – Care, o que foi deferido pelo Juízo e cumprido parcialmente pela ré 

até que, em virtude da declaração de falência da referida empresa, foi 

feita a portabilidade do plano de saúde para a Unimed, ora ré, mas esta se 

nega a atender a paciente dentro de todo o quadro clínico de que 

necessita. Afirma que atualmente a menor vem passando por inúmeras 

crises convulsivas fortíssimas, com muita febre e vômitos, podendo 

agravar o seu quadro de saúde até o óbito, caso não seja dada 

continuidade ao tratamento assistencial domiciliar. Requer, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinada à ré que autorize imediatamente 

todo o tratamento necessário com o fornecimento de Home Care, incluindo 

suporte de enfermagem/técnico e enfermagem 24h por dia, com 

administração de dieta e medicamentos pelo GTT e limpeza do local para 

evitar infecções, bem como fornecimento de equipo e frasco para infusão 

da dieta diariamente, sendo 1 fórmula normoproteica 1kcal/ml Nutren 1.0 ou 

Nitrini 1kcal (15 latas por mês), de 240 unidades de fraldas mensais, de 

fonoterapia no mínimo 3 vezes por semana e fisioterapia 5 vezes por 

semana. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. É o relatório. 

Decido. As tutelas de urgência vêm reguladas pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, no quão se exige a presença de probabilidade do direito e 

do receio de dano no curso do processo. A gravidade do quadro de 
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saúde da menor autora já é conhecida deste juízo na ação ajuizada em 

face da Agemed, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o 

tratamento Home Care nos precisos termos do relatório médico 

correspondente, mas, por conta da declaração de falência da referida 

empresa, foi feita a portabilidade do plano de saúde para a Unimed, ora ré. 

Os documentos trazidos com a inicial demonstram a gravidade do quadro 

de saúde da menor autora e do risco em receber tratamento em unidade 

hospitalar, bem como a urgente necessidade de tratamento assistencial 

para a residência do paciente embasada por relatório médico. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado a 

respeito da matéria nos seguintes termos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIBILIDADE - PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE – 

SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, 

TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – 

COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL 

DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – ABUSIVIDADE – 

ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE – DONO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de Recurso 

Especial Retido nos autos pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, em 

razão de sua incompetência para admissibilidade. Descabe a alegação de 

que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de 

cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, 

se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem 

compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi 

categórico quanto ao estado de saúde da segurada (sequelas 

ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma responsiva, 

traqueostomizada e alimentando-se por sonda) e a necessidade do 

tratamento home care com cuidados permanentes por equipe 

multidisciplinar. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação 

domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as 

partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se 

necessária à recuperação do paciente. A recusa injustificada da 

operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum 

indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pois em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se compatível 

o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da 

condenação, pois em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

mormente ao se levar em consideração o valor da condenação e o tempo 

que a ação tramitou (desde 2014), em que houve inclusive o falecimento 

da autora.” (N.U 0027244-07.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 22.11.2019 – DJe 

28.11.2019 – destaquei). Como se vê, ainda que se admita a possibilidade 

de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos 

do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do 

tratamento assistencial domiciliar – Home-Care, uma vez que devem ser 

propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde 

do beneficiário, residindo, nisso, a probabilidade do direito. O perigo de 

dano também é inconteste, dado o risco de contrair doenças contagiosas 

em unidade hospitalar, cumprindo ressaltar que não há risco de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão porque nada obsta que, 

posteriormente, se o caso, a empresa ré receba pelo tratamento 

oferecido. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar à parte ré que forneça atendimento domiciliar 

integral na paciente/autora (Home Care), nos moldes prescritos pelo 

médico que acompanha a criança, sob pena de multa diária, que ora fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 dias, a contar do decurso 

do prazo de 24h da intimação desta decisão. Cumprida a liminar, cite-se e 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10.8.2020, às 12h, Sala 5, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

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

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

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

gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018154-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido 

de Tutela Antecipada”proposta por MAITÊ CAMPOS DE ARAÚJO, menor 

incapaz, representada por sua genitora RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS, 

qualificada nos autos, em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, também 

qualificada, por meio da qual a parte autora alega que a menor 

encontra-se diagnosticada com quadro de atraso global do 

desenvolvimento neuropsicomotor,, distúrbio de deglutinação, microcefalia 

epilética de difícil controle, DIC 10 G80.0, paralisia cerebral, quadriplática 

espática, 10 Q02:microcefaria e CID R56-8. Esclarece que contratou 

inicialmente a empresa Agemed em outubro de 2018 e a menor enferma 

permanecia quase a totalidade de seu tempo internada em UTI, o que 

ensejou o ajuizamento de ação com vistas ao tratamento domiciliar via 

Home – Care, o que foi deferido pelo Juízo e cumprido parcialmente pela ré 

até que, em virtude da declaração de falência da referida empresa, foi 

feita a portabilidade do plano de saúde para a Unimed, ora ré, mas esta se 

nega a atender a paciente dentro de todo o quadro clínico de que 

necessita. Afirma que atualmente a menor vem passando por inúmeras 

crises convulsivas fortíssimas, com muita febre e vômitos, podendo 

agravar o seu quadro de saúde até o óbito, caso não seja dada 

continuidade ao tratamento assistencial domiciliar. Requer, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinada à ré que autorize imediatamente 

todo o tratamento necessário com o fornecimento de Home Care, incluindo 

suporte de enfermagem/técnico e enfermagem 24h por dia, com 

administração de dieta e medicamentos pelo GTT e limpeza do local para 

evitar infecções, bem como fornecimento de equipo e frasco para infusão 

da dieta diariamente, sendo 1 fórmula normoproteica 1kcal/ml Nutren 1.0 ou 

Nitrini 1kcal (15 latas por mês), de 240 unidades de fraldas mensais, de 

fonoterapia no mínimo 3 vezes por semana e fisioterapia 5 vezes por 

semana. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. É o relatório. 

Decido. As tutelas de urgência vêm reguladas pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, no quão se exige a presença de probabilidade do direito e 

do receio de dano no curso do processo. A gravidade do quadro de 

saúde da menor autora já é conhecida deste juízo na ação ajuizada em 

face da Agemed, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o 

tratamento Home Care nos precisos termos do relatório médico 

correspondente, mas, por conta da declaração de falência da referida 

empresa, foi feita a portabilidade do plano de saúde para a Unimed, ora ré. 

Os documentos trazidos com a inicial demonstram a gravidade do quadro 
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de saúde da menor autora e do risco em receber tratamento em unidade 

hospitalar, bem como a urgente necessidade de tratamento assistencial 

para a residência do paciente embasada por relatório médico. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado a 

respeito da matéria nos seguintes termos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIBILIDADE - PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE – 

SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, 

TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – 

COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL 

DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – ABUSIVIDADE – 

ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE – DONO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de Recurso 

Especial Retido nos autos pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, em 

razão de sua incompetência para admissibilidade. Descabe a alegação de 

que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de 

cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, 

se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem 

compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi 

categórico quanto ao estado de saúde da segurada (sequelas 

ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma responsiva, 

traqueostomizada e alimentando-se por sonda) e a necessidade do 

tratamento home care com cuidados permanentes por equipe 

multidisciplinar. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação 

domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as 

partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se 

necessária à recuperação do paciente. A recusa injustificada da 

operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum 

indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pois em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se compatível 

o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da 

condenação, pois em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

mormente ao se levar em consideração o valor da condenação e o tempo 

que a ação tramitou (desde 2014), em que houve inclusive o falecimento 

da autora.” (N.U 0027244-07.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 22.11.2019 – DJe 

28.11.2019 – destaquei). Como se vê, ainda que se admita a possibilidade 

de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos 

do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do 

tratamento assistencial domiciliar – Home-Care, uma vez que devem ser 

propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde 

do beneficiário, residindo, nisso, a probabilidade do direito. O perigo de 

dano também é inconteste, dado o risco de contrair doenças contagiosas 

em unidade hospitalar, cumprindo ressaltar que não há risco de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão porque nada obsta que, 

posteriormente, se o caso, a empresa ré receba pelo tratamento 

oferecido. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar à parte ré que forneça atendimento domiciliar 

integral na paciente/autora (Home Care), nos moldes prescritos pelo 

médico que acompanha a criança, sob pena de multa diária, que ora fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 dias, a contar do decurso 

do prazo de 24h da intimação desta decisão. Cumprida a liminar, cite-se e 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10.8.2020, às 12h, Sala 5, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

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

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

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

gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018154-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido 

de Tutela Antecipada”proposta por MAITÊ CAMPOS DE ARAÚJO, menor 

incapaz, representada por sua genitora RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS, 

qualificada nos autos, em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, também 

qualificada, por meio da qual a parte autora alega que a menor 

encontra-se diagnosticada com quadro de atraso global do 

desenvolvimento neuropsicomotor,, distúrbio de deglutinação, microcefalia 

epilética de difícil controle, DIC 10 G80.0, paralisia cerebral, quadriplática 

espática, 10 Q02:microcefaria e CID R56-8. Esclarece que contratou 

inicialmente a empresa Agemed em outubro de 2018 e a menor enferma 

permanecia quase a totalidade de seu tempo internada em UTI, o que 

ensejou o ajuizamento de ação com vistas ao tratamento domiciliar via 

Home – Care, o que foi deferido pelo Juízo e cumprido parcialmente pela ré 

até que, em virtude da declaração de falência da referida empresa, foi 

feita a portabilidade do plano de saúde para a Unimed, ora ré, mas esta se 

nega a atender a paciente dentro de todo o quadro clínico de que 

necessita. Afirma que atualmente a menor vem passando por inúmeras 

crises convulsivas fortíssimas, com muita febre e vômitos, podendo 

agravar o seu quadro de saúde até o óbito, caso não seja dada 

continuidade ao tratamento assistencial domiciliar. Requer, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinada à ré que autorize imediatamente 

todo o tratamento necessário com o fornecimento de Home Care, incluindo 

suporte de enfermagem/técnico e enfermagem 24h por dia, com 

administração de dieta e medicamentos pelo GTT e limpeza do local para 

evitar infecções, bem como fornecimento de equipo e frasco para infusão 

da dieta diariamente, sendo 1 fórmula normoproteica 1kcal/ml Nutren 1.0 ou 

Nitrini 1kcal (15 latas por mês), de 240 unidades de fraldas mensais, de 

fonoterapia no mínimo 3 vezes por semana e fisioterapia 5 vezes por 

semana. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. É o relatório. 

Decido. As tutelas de urgência vêm reguladas pelo art. 300 do Código de 

Processo Civil, no quão se exige a presença de probabilidade do direito e 

do receio de dano no curso do processo. A gravidade do quadro de 

saúde da menor autora já é conhecida deste juízo na ação ajuizada em 

face da Agemed, na qual foi deferida tutela de urgência determinando o 

tratamento Home Care nos precisos termos do relatório médico 

correspondente, mas, por conta da declaração de falência da referida 

empresa, foi feita a portabilidade do plano de saúde para a Unimed, ora ré. 

Os documentos trazidos com a inicial demonstram a gravidade do quadro 

de saúde da menor autora e do risco em receber tratamento em unidade 

hospitalar, bem como a urgente necessidade de tratamento assistencial 

para a residência do paciente embasada por relatório médico. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado a 

respeito da matéria nos seguintes termos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

PRELIMINAR DE APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL RETIDO – NÃO 

CONHECIMENTO – INCOMPETÊNCIA PARA ADMISSIBILIDADE - PLANO DE 

SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO HOME CARE – 

SEQUELAS DE AVC HEMORRÁGICO – PACIENTE EM COMA RESPONSIVA, 

TRAQUEOSTOMIZADA E ALIMENTANDO-SE POR SONDA – 

COMPROVAÇÃO – INTERNAÇÃO DOMICILIAR – NÃO PREVISÃO NO ROL 

DA ANS PARA O TRATAMENTO HOME CARE – ABUSIVIDADE – 

ENTENDIMENTO STJ – RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE 

PLANO DE SAÚDE – DONO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece de Recurso 

Especial Retido nos autos pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça, em 

razão de sua incompetência para admissibilidade. Descabe a alegação de 

que a intenção da família da autora era transferir para terceiros o ônus de 

cuidar do seu ente e todos os gastos relativos ao atendimento domiciliar, 

se o relatório emitido pelo médico responsável pelo tratamento – a quem 

compete definir se a paciente precisa ou não dos procedimentos – foi 

categórico quanto ao estado de saúde da segurada (sequelas 

ocasionadas por AVC Hemorrágico, encontrando-se em coma responsiva, 

traqueostomizada e alimentando-se por sonda) e a necessidade do 

tratamento home care com cuidados permanentes por equipe 

multidisciplinar. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no 

sentido de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação 

domiciliar, uma vez que diante natureza do negócio firmado entre as 

partes, existem situações em que essa forma de procedimento mostra-se 

necessária à recuperação do paciente. A recusa injustificada da 

operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que 

esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano 

moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no 

espírito do beneficiário. Não há falar-se em redução do quantum 

indenizatório fixado em R$ 8.000,00 pois em consonância com os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Afigura-se compatível 

o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da 

condenação, pois em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC/15, 

mormente ao se levar em consideração o valor da condenação e o tempo 

que a ação tramitou (desde 2014), em que houve inclusive o falecimento 

da autora.” (N.U 0027244-07.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 22.11.2019 – DJe 

28.11.2019 – destaquei). Como se vê, ainda que se admita a possibilidade 

de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos 

do consumidor, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do 

tratamento assistencial domiciliar – Home-Care, uma vez que devem ser 

propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde 

do beneficiário, residindo, nisso, a probabilidade do direito. O perigo de 

dano também é inconteste, dado o risco de contrair doenças contagiosas 

em unidade hospitalar, cumprindo ressaltar que não há risco de 

irreversibilidade dos efeitos desta decisão porque nada obsta que, 

posteriormente, se o caso, a empresa ré receba pelo tratamento 

oferecido. Em face do exposto, defiro o pedido de tutela provisória de 

urgência, para determinar à parte ré que forneça atendimento domiciliar 

integral na paciente/autora (Home Care), nos moldes prescritos pelo 

médico que acompanha a criança, sob pena de multa diária, que ora fixo 

em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 dias, a contar do decurso 

do prazo de 24h da intimação desta decisão. Cumprida a liminar, cite-se e 

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

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10.8.2020, às 12h, Sala 5, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

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

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

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

gratuidade da justiça nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019960-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI SANTOS FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

VALDENI SANTOS FEITOSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 30 de setembro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, não ser necessário o exaurimento da via 

administrativa para ajuizar ação de cobrança de seguro DPVAT, 

inexistindo dúvida quanto ao seu interesse de agir. Diz ter sofrido fratura 

na costela esquerda e demais a serem apuradas em perícia médica 

judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a 

procedência do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na forma do § 8º, do 

art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da não 

conclusão do processo administrativo por falta de documentos. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. Não houve oposição das 

partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 
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obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. No que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à 

requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 

292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00, não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nesse valor. Além disso, sem a quantificação da 

lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 
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à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em estrutura 

torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00. Quanto à 

condenação da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a 

jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade 

dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido 

processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do 

CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade por litigância 

de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos 

desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de 

direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 

906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub 

judice, o autor alega que a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando 

que não houve protocolo do processo administrativo, apesar de ter 

provado o contrário, faltando com a verdade processual com a única e 

exclusiva finalidade de prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o 

autor não comprova que realmente apresentou os documentos 

necessários á regulação do sinistro, como também não se verifica falácia 

nos argumentos da requerida ao defender-se na demanda, na medida em 

que sustenta a ausência de interesse processual justamente na inércia da 

parte quando da solicitação da documentação necessária à regulação do 

sinistro, de modo que não há falar em má-fé processual. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Valdeni Santos Feitosa 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 
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Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade, sobretudo 

porque a autora pede indenização de até R$ 13.500,00. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas 

ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG AC 10000181377185001 – 

Rel. Roberto Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016259-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL GAROFALO SILVEIRA OAB - SP174784 (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1016259-54.2017.811.0041 – PJE Ação de Cobrança c/c Danos 

Morais Requerente: Jubella Gestão de Moda Ltda Requerido: M5 Comércio 

e Indústria Ltda JUBELLA GESTÃO DE MODA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais em face da M5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, por meio da qual alega, em 

síntese, ser empresa de representações comerciais na área de 

confecções que, além de outros serviços, possui como atividade 

econômica a intermediação remunerada entre a ré e seus clientes, 

mediante contrato nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia e Acre. Diz que o contrato foi firmado em 4 de junho de 2013 e 

tinha por objeto a sua contratação para representação e vendas dos 

produtos produzidos pela ré, cabendo-lhe a intermediação desses 

serviços de revenda, tendo a sua via do contrato permanecido em poder 

da ré. Afirma ter investido na contratação de funcionários, capacitação de 

profissionais, logística, equipamentos, tudo para desempenhar sua 

obrigação contratual, conforme estabelecido pela ré, a fim de poder 

cumprir as metas e receber as comissões pertinentes ao negócio. Diz que 

em fevereiro de 2017 a empresa ré optou por não mais solicitar os 

serviços da autora e decidiu rescindir o contrato por justa causa, com a 

alegação de falta de dedicação necessária e queda significativa de 

produtividade, o que a pegou de surpresa e a deixou sem uma de suas 

maiores parceiras, depois de quase 4 anos, tendo sido estabelecido um 

vínculo muito forte com as empresas que compravam os produtos 

fornecidos pela ré, sempre ressaltando sua credibilidade e a 

responsabilidade. Argumenta que não ocorreram os motivos da justa 

causa e que com o distrato não pôde mais comercializar os produtos da 

ré, o que impactou muito suas finanças, pois a ré reteve suas comissões 

alegando inadimplência não inferior a 1/12 do total da retribuição auferida 

durante o tempo em que exerceu a representação, bem como a soma das 

comissões dos últimos 3 meses, a título de aviso prévio. Diz que vem 

tentando receber de forma extrajudicial desde o fim da relação contratual, 

mas sem sucesso, e que a ré invoca a justa causa prevista no art. 28 da 

Lei 4.886/65 como desculpa, para não lhe pagar o que lhe é de direito, pois 

o argumento de que houve “queda significativa” de produção cai por terra 

ao se analisar o seu histórico de faturamento, onde se vê aumento 

significativo de vendas e baixa porcentagem de inadimplência, também não 

tendo havido falta de dedicação necessária para expansão dos negócios. 

Argumenta que a concessão do prazo de 30 dias de aviso prévio não se 

coaduna com o disposto no art. 34 da Lei 4.886/65. Pede, enfim, a 

condenação da ré ao pagamento de no mínimo R$ 67.727,02, referente às 

comissões em atraso (item 2.2.1), indenização de 1/12 (item 2.2.2) e aviso 

prévio (item 2.2.3), acrescidos de juros e correção monetária até a data do 

efetivo pagamento, mais danos morais com suporte nos artigos 186 e 927 

do Código Civil, Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Junta 

documentos. No despacho inicial foi ordenada a citação da ré e designada 

audiência de conciliação. A ré veio aos autos juntar documentos. Não 

houve acordo na audiência. Em sua contestação, a ré sustenta a justa 

causa por não ter, a autora, demonstrado dedicação necessária à 

representação de modo a expandir os negócios e promover os produtos e 

por causa da queda significativa e injustificável de produtividade, 

descumprindo, assim, o contrato e ferindo o art. 28 da Lei 4.886/65, ao 

contrário da ré que não praticou ato que pudesse infringir a disposição do 

§ 7º do art. 32 da lei. Alega, também, que a autora possui um alto índice de 

inadimplência em suas vendas, gerando diversos prejuízos à ré, o que 

caracteriza falta grave, conforme art. 19 da mencionada lei; que a 

rescisão contratual tem amparo no art. 35 da referida lei, não cabendo 

qualquer tipo de indenização; e que a concessão de 30 dias de aviso 

prévio foi com boa fé, a fim de não prejudicar a autora. Sustenta o direito à 

retenção das comissões devidas à autora por causa da inadimplência nas 

vendas e a queda injustificável da representação comercial, nos termos 

do art. 37 da lei, a fim de se ressarcir dos danos, e de acordo com o art. 

35, a título de compensação. Diz que o seu prejuízo foi no montante de R$ 

144.101,25. Argumenta que por conta da justa causa não cabe falar em 

indenização à autora Pugna pela improcedência. Junta documentos. A 

contestação foi impugnada. Seguiu-se o saneamento do feito com a 

designação e audiência de instrução e julgamento, a qual não compareceu 

a ré, tendo sido ouvida a autora e uma testemunha por ela arrolada. É o 

relatório. Decido. Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos 

autos, a questão em apreço reside em examinar se a rescisão contratual 

ocorrida entre as partes, por iniciativa da ré, deu-se corretamente, tendo 

ela sido fundamentada no art. 35, “a” e “c”, da Lei Federal 4.886/65, que 

regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, com os 

argumentos de ausência de demonstração de dedicação necessária à 

representação e de queda significativa e injustificável de produtividade, 

conforme se infere da notificação extrajudicial enviada pela ré à autora. 

Observa-se que a notificação comentada está assinada com data de 9 de 

janeiro de 2017 e que não há controvérsia acerca da data de início do 

contrato de representação sem exclusividade da marca M Officer, que é 

de 4 de junho de 2013. Enquanto a autora afirma que a sua via do contrato 

ficou com a ré, esta, por sua vez, argumenta que não houve contrato 

escrito, de modo que o exame acerca do inadimplemento contratual como 

causa justa para a sua rescisão deve dar-se à luz da legislação aplicável 

à natureza do contrato. A parte autora junta com a peça primeira um 

quadro demonstrativo, não rebatido especificamente pela ré, de que suas 

vendas evoluíram ano após ano do contrato, uma vez que o seu 

faturamento em 2013 foi de R$ 388.758,91, em 2014 foi para R$ 

438.740,93, em 2015 subiu para R$ 778.878,35 e em 2016 chegou a R$ 

913.114,03, totalizando R$ 2.519.492,22. O percentual de inadimplência 

começou com 3,5% em 2013, teve um aumento em 2014 e chegou a 9,6%, 

para depois baixar para 3% novamente, em 2015, subindo para 6,7% em 

2016, totalizando, assim, um índice de 5,6% de inadimplência, sem que a ré 

tenha demonstrado que esse percentual esteja acima do esperado ou do 

contratado entre as partes, sendo óbvio reconhecer que nesse ramo de 

atividades não há como se conviver sem inadimplência e parecendo bem 

pequeno o percentual para se falar em rescisão contratual por esse 

motivo e pela apontada “queda significativa” de vendas. Em outras 

palavras, a autora consegue demonstrar com seu quadro histórico de 

faturamento e inadimplência que não houve a “queda significativa e 

injustificável de produtividade” invocada na notificação extrajudicial de 

rescisão contratual, mas, sim, aumento gradativo de faturamento, o mesmo 

se podendo afirmar em relação à demonstração de dedicação necessária, 

postura umbilicalmente ligada ao demonstrado crescimento nas vendas. A 

ré não contrariou com provas documentais ou mesmo com argumentos o 

quadro demonstrativo apresentado pela autora, nem se desincumbiu de 

demonstrar, conforme anunciado em sua contestação, o chamado alto 

índice de inadimplência, tendo, além do mais, faltado à audiência de 

instrução e julgamento, deixando, assim, de produzir qualquer prova 

capaz de justificar as razões relacionadas nos vários “considerandos” 

visualizados em sua notificação extrajudicial. Os e-mails juntados pela 

parte autora, não impugnados pela ré, servem para demonstrar a ausência 

de qualquer insatisfação com os trabalhos desenvolvidos pela 

demandante na condição de representante comercial. Portanto, não tendo 

a ré comprovado a justa causa para a rescisão contratual, como lhe 

impunha fazer, por força do disposto no art. 373, I, do Código de Processo 
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Civil, não lhe assiste o direito de reter o pagamento das comissões a que 

faz jus a autora, nos moldes do art. 35 c/c art. 37 da Lei Federal 4.886/65: 

“Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de 

representação comercial, pelo representado: a) a desídia do 

representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; b) 

a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; 

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato 

de representação comercial; d) a condenação definitiva por crime 

considerado infamante; e) fôrça maior.” (sic) “Art . 37. Somente ocorrendo 

motivo justo para a rescisão do contrato, poderá o representado reter 

comissões devidas ao representante, com o fim de ressarcir-se de danos 

por êste causados e, bem assim, nas hipóteses previstas no art. 35, a 

título de compensação.” (sic) Assim, além do direito de receber suas 

comissões indevidamente retidas pela ré, a autora ainda ostenta o direito à 

indenização prevista no art. 27, j, da referida lei, conforme se vê a seguir: 

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos 

comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: 

(...) j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora 

dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 

1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em 

que exerceu a representação.” A autora disse fazer jus, ainda, ao 

recebimento do correspondente ao aviso prévio, por falta de comprovação 

da justa causa e por ter, a ré, colocado outra empresa em seu lugar no 

período de 30 dias. Contudo, não ficou demonstrado tal fato, calando-se, a 

autora, depois de a ré argüir a falta dessa comprovação. Quanto ao dano 

moral, também não cabe sua incidência no caso dos autos ante a falta de 

comprovação de algum prejuízo à imagem ou à credibilidade da autora, 

impondo-se prevalecer, assim, o entendimento reinante de que tais 

situações de descumprimento contratual ou rescisão contratual indevida 

representam simples aborrecimento, próprio da atividade, cuja reparação 

pela responsabilidade civil não ultrapassa o cunho patrimonial, conforme 

entendimento visto a seguir: “O simples descumprimento do dever legal ou 

contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não 

configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja 

a dignidade da parte” (Enunciado 25 do I Encontro JECSP, Bol. AASP 

2.554) Assim, por não haver questionamento acerca dos valores 

pleiteados pela autora, vez que a controvérsia entre as partes ficou no 

terreno do direito ao recebimento das comissões retidas e da indenização 

pela rescisão contratual, e tendo sido demonstrado o montante pleiteado a 

esses títulos, a ré deve pagar à autora o valor de R$ 47.705,76 pelas 

comissões em atraso e o valor de R$ 15.051,08, correspondente a 1/12 de 

indenização, ambos devidamente corrigidos e com juros. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais proposta pela Jubella Gestão de Moda Ltda 

em face da M5 Comércio e Indústria Ltda, a fim de condenar a ré ao 

pagamento de R$ 47.705,76 (quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais 

e setenta e seis centavos) pelas comissões em atraso e o valor de R$ 

15.051,08 (quinze mil, cinquenta e um reais e oito centavos), 

correspondentes a 1/12 de indenização, mais juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da citação. 

Condeno a ré, ainda, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e 

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

da condenação, considerando a importância da causa, assim como o 

tempo e o zelo profissionais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016259-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MARIA BAPTISTA CAVALCANTE OAB - RJ128686 

(ADVOGADO(A))

DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA OAB - SP0200121A 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1016259-54.2017.811.0041 – PJE Ação de Cobrança c/c Danos 

Morais Requerente: Jubella Gestão de Moda Ltda Requerido: M5 Comércio 

e Indústria Ltda JUBELLA GESTÃO DE MODA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais em face da M5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, por meio da qual alega, em 

síntese, ser empresa de representações comerciais na área de 

confecções que, além de outros serviços, possui como atividade 

econômica a intermediação remunerada entre a ré e seus clientes, 

mediante contrato nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia e Acre. Diz que o contrato foi firmado em 4 de junho de 2013 e 

tinha por objeto a sua contratação para representação e vendas dos 

produtos produzidos pela ré, cabendo-lhe a intermediação desses 

serviços de revenda, tendo a sua via do contrato permanecido em poder 

da ré. Afirma ter investido na contratação de funcionários, capacitação de 

profissionais, logística, equipamentos, tudo para desempenhar sua 

obrigação contratual, conforme estabelecido pela ré, a fim de poder 

cumprir as metas e receber as comissões pertinentes ao negócio. Diz que 

em fevereiro de 2017 a empresa ré optou por não mais solicitar os 

serviços da autora e decidiu rescindir o contrato por justa causa, com a 

alegação de falta de dedicação necessária e queda significativa de 

produtividade, o que a pegou de surpresa e a deixou sem uma de suas 

maiores parceiras, depois de quase 4 anos, tendo sido estabelecido um 

vínculo muito forte com as empresas que compravam os produtos 

fornecidos pela ré, sempre ressaltando sua credibilidade e a 

responsabilidade. Argumenta que não ocorreram os motivos da justa 

causa e que com o distrato não pôde mais comercializar os produtos da 

ré, o que impactou muito suas finanças, pois a ré reteve suas comissões 

alegando inadimplência não inferior a 1/12 do total da retribuição auferida 

durante o tempo em que exerceu a representação, bem como a soma das 

comissões dos últimos 3 meses, a título de aviso prévio. Diz que vem 

tentando receber de forma extrajudicial desde o fim da relação contratual, 

mas sem sucesso, e que a ré invoca a justa causa prevista no art. 28 da 

Lei 4.886/65 como desculpa, para não lhe pagar o que lhe é de direito, pois 

o argumento de que houve “queda significativa” de produção cai por terra 

ao se analisar o seu histórico de faturamento, onde se vê aumento 

significativo de vendas e baixa porcentagem de inadimplência, também não 

tendo havido falta de dedicação necessária para expansão dos negócios. 

Argumenta que a concessão do prazo de 30 dias de aviso prévio não se 

coaduna com o disposto no art. 34 da Lei 4.886/65. Pede, enfim, a 

condenação da ré ao pagamento de no mínimo R$ 67.727,02, referente às 

comissões em atraso (item 2.2.1), indenização de 1/12 (item 2.2.2) e aviso 

prévio (item 2.2.3), acrescidos de juros e correção monetária até a data do 

efetivo pagamento, mais danos morais com suporte nos artigos 186 e 927 

do Código Civil, Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Junta 

documentos. No despacho inicial foi ordenada a citação da ré e designada 

audiência de conciliação. A ré veio aos autos juntar documentos. Não 

houve acordo na audiência. Em sua contestação, a ré sustenta a justa 

causa por não ter, a autora, demonstrado dedicação necessária à 

representação de modo a expandir os negócios e promover os produtos e 

por causa da queda significativa e injustificável de produtividade, 

descumprindo, assim, o contrato e ferindo o art. 28 da Lei 4.886/65, ao 

contrário da ré que não praticou ato que pudesse infringir a disposição do 

§ 7º do art. 32 da lei. Alega, também, que a autora possui um alto índice de 

inadimplência em suas vendas, gerando diversos prejuízos à ré, o que 

caracteriza falta grave, conforme art. 19 da mencionada lei; que a 

rescisão contratual tem amparo no art. 35 da referida lei, não cabendo 

qualquer tipo de indenização; e que a concessão de 30 dias de aviso 

prévio foi com boa fé, a fim de não prejudicar a autora. Sustenta o direito à 

retenção das comissões devidas à autora por causa da inadimplência nas 

vendas e a queda injustificável da representação comercial, nos termos 

do art. 37 da lei, a fim de se ressarcir dos danos, e de acordo com o art. 

35, a título de compensação. Diz que o seu prejuízo foi no montante de R$ 

144.101,25. Argumenta que por conta da justa causa não cabe falar em 

indenização à autora Pugna pela improcedência. Junta documentos. A 

contestação foi impugnada. Seguiu-se o saneamento do feito com a 

designação e audiência de instrução e julgamento, a qual não compareceu 

a ré, tendo sido ouvida a autora e uma testemunha por ela arrolada. É o 

relatório. Decido. Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos 

autos, a questão em apreço reside em examinar se a rescisão contratual 

ocorrida entre as partes, por iniciativa da ré, deu-se corretamente, tendo 
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ela sido fundamentada no art. 35, “a” e “c”, da Lei Federal 4.886/65, que 

regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, com os 

argumentos de ausência de demonstração de dedicação necessária à 

representação e de queda significativa e injustificável de produtividade, 

conforme se infere da notificação extrajudicial enviada pela ré à autora. 

Observa-se que a notificação comentada está assinada com data de 9 de 

janeiro de 2017 e que não há controvérsia acerca da data de início do 

contrato de representação sem exclusividade da marca M Officer, que é 

de 4 de junho de 2013. Enquanto a autora afirma que a sua via do contrato 

ficou com a ré, esta, por sua vez, argumenta que não houve contrato 

escrito, de modo que o exame acerca do inadimplemento contratual como 

causa justa para a sua rescisão deve dar-se à luz da legislação aplicável 

à natureza do contrato. A parte autora junta com a peça primeira um 

quadro demonstrativo, não rebatido especificamente pela ré, de que suas 

vendas evoluíram ano após ano do contrato, uma vez que o seu 

faturamento em 2013 foi de R$ 388.758,91, em 2014 foi para R$ 

438.740,93, em 2015 subiu para R$ 778.878,35 e em 2016 chegou a R$ 

913.114,03, totalizando R$ 2.519.492,22. O percentual de inadimplência 

começou com 3,5% em 2013, teve um aumento em 2014 e chegou a 9,6%, 

para depois baixar para 3% novamente, em 2015, subindo para 6,7% em 

2016, totalizando, assim, um índice de 5,6% de inadimplência, sem que a ré 

tenha demonstrado que esse percentual esteja acima do esperado ou do 

contratado entre as partes, sendo óbvio reconhecer que nesse ramo de 

atividades não há como se conviver sem inadimplência e parecendo bem 

pequeno o percentual para se falar em rescisão contratual por esse 

motivo e pela apontada “queda significativa” de vendas. Em outras 

palavras, a autora consegue demonstrar com seu quadro histórico de 

faturamento e inadimplência que não houve a “queda significativa e 

injustificável de produtividade” invocada na notificação extrajudicial de 

rescisão contratual, mas, sim, aumento gradativo de faturamento, o mesmo 

se podendo afirmar em relação à demonstração de dedicação necessária, 

postura umbilicalmente ligada ao demonstrado crescimento nas vendas. A 

ré não contrariou com provas documentais ou mesmo com argumentos o 

quadro demonstrativo apresentado pela autora, nem se desincumbiu de 

demonstrar, conforme anunciado em sua contestação, o chamado alto 

índice de inadimplência, tendo, além do mais, faltado à audiência de 

instrução e julgamento, deixando, assim, de produzir qualquer prova 

capaz de justificar as razões relacionadas nos vários “considerandos” 

visualizados em sua notificação extrajudicial. Os e-mails juntados pela 

parte autora, não impugnados pela ré, servem para demonstrar a ausência 

de qualquer insatisfação com os trabalhos desenvolvidos pela 

demandante na condição de representante comercial. Portanto, não tendo 

a ré comprovado a justa causa para a rescisão contratual, como lhe 

impunha fazer, por força do disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, não lhe assiste o direito de reter o pagamento das comissões a que 

faz jus a autora, nos moldes do art. 35 c/c art. 37 da Lei Federal 4.886/65: 

“Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de 

representação comercial, pelo representado: a) a desídia do 

representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; b) 

a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; 

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato 

de representação comercial; d) a condenação definitiva por crime 

considerado infamante; e) fôrça maior.” (sic) “Art . 37. Somente ocorrendo 

motivo justo para a rescisão do contrato, poderá o representado reter 

comissões devidas ao representante, com o fim de ressarcir-se de danos 

por êste causados e, bem assim, nas hipóteses previstas no art. 35, a 

título de compensação.” (sic) Assim, além do direito de receber suas 

comissões indevidamente retidas pela ré, a autora ainda ostenta o direito à 

indenização prevista no art. 27, j, da referida lei, conforme se vê a seguir: 

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos 

comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: 

(...) j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora 

dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 

1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em 

que exerceu a representação.” A autora disse fazer jus, ainda, ao 

recebimento do correspondente ao aviso prévio, por falta de comprovação 

da justa causa e por ter, a ré, colocado outra empresa em seu lugar no 

período de 30 dias. Contudo, não ficou demonstrado tal fato, calando-se, a 

autora, depois de a ré argüir a falta dessa comprovação. Quanto ao dano 

moral, também não cabe sua incidência no caso dos autos ante a falta de 

comprovação de algum prejuízo à imagem ou à credibilidade da autora, 

impondo-se prevalecer, assim, o entendimento reinante de que tais 

situações de descumprimento contratual ou rescisão contratual indevida 

representam simples aborrecimento, próprio da atividade, cuja reparação 

pela responsabilidade civil não ultrapassa o cunho patrimonial, conforme 

entendimento visto a seguir: “O simples descumprimento do dever legal ou 

contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não 

configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja 

a dignidade da parte” (Enunciado 25 do I Encontro JECSP, Bol. AASP 

2.554) Assim, por não haver questionamento acerca dos valores 

pleiteados pela autora, vez que a controvérsia entre as partes ficou no 

terreno do direito ao recebimento das comissões retidas e da indenização 

pela rescisão contratual, e tendo sido demonstrado o montante pleiteado a 

esses títulos, a ré deve pagar à autora o valor de R$ 47.705,76 pelas 

comissões em atraso e o valor de R$ 15.051,08, correspondente a 1/12 de 

indenização, ambos devidamente corrigidos e com juros. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais proposta pela Jubella Gestão de Moda Ltda 

em face da M5 Comércio e Indústria Ltda, a fim de condenar a ré ao 

pagamento de R$ 47.705,76 (quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais 

e setenta e seis centavos) pelas comissões em atraso e o valor de R$ 

15.051,08 (quinze mil, cinquenta e um reais e oito centavos), 

correspondentes a 1/12 de indenização, mais juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da citação. 

Condeno a ré, ainda, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e 

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

da condenação, considerando a importância da causa, assim como o 

tempo e o zelo profissionais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR JAIR MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022860-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027357-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEDIVINO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 27 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, 

Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030716-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. A. (REQUERENTE)

RAQUEL PEREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS OAB - SC21818 

(ADVOGADO(A))

CARLOS PRUDENCIO OAB - DF53307 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Infere-se dos autos que foi determinado à parte autora, em cumprimento 

ao pleiteado pela empresa ré Agemed (p. 491), que providenciasse a 

portabilidade das carências de seu plano para outra operadora de sua 

confiança (Id 30641722), através do próprio site da Agemed, nos moldes 

esclarecidos por esta, o que foi feito pela parte autora, porém, mesmo 

contratando a Unimed, esta se recusa em aderir ao tratamento da menor 

(p. 543), impondo-se análise se a mera portabilidade implica em inclusão 

da Unimed no polo passivo desta ação. Tem-se, entretanto, não ser 

possível sua inclusão neste processo porque estranha à relação 

processual, cabendo, pois, à parte autora, ajuizar ação própria visando 

compeli-la ao cumprimento da obrigação contratada, até para evitar tumulto 

processual, lembrando que a responsabilidade da referida empresa 

inicia-se com a contratação, que se deu bem depois do ingresso desta 

ação. Por essa razão, indefiro o pedido de inclusão da empresa Unimed no 

polo passivo desta ação. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012809-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA COSTA CARMO (AUTOR)

LUCINEIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SULEYME BENTO DOS SANTOS OAB - MT27673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REU)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de 

Cláusulas c/c Pedido de Tutela Antecipara para Suspensão da 

Exigibilidade c/c Danos Morais” proposta por RENATO DA COSTA CARMO 

e LUCINEIA DE FIGUEIREDO, qualificados nos autos, em face de ABEACH 

PARK HOTEIS E TURISNO S/A e RCI BRASIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE INTERCÂMBIO LTDA, pessoas jurídicas de direito privado, também 

qualificadas, por meio da qual a parte autora alega, em síntese, que firmou 

com a parte ré um instrumento particular de cessão de direito de uso de 

imóvel em sistema de tempo compartilhado, mediante utilização de pontos, 

e, após pagar algumas parcelas, tentou realizar uma reserva, transferindo 

seus pontos para o site da RCI para que fosse reservado o hotel. Porém, 

para sua surpresa, teria de efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 

1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais), obrigação esta omitida 

quando do contrato. Afirma que no ato da celebração do contrato informou 

que desejava viajar com sua família durante o período de alta temporada 

(julho, dezembro e janeiro), mas, de acordo com cláusula expressa no 

contrato, que não lhe foi mostrada, só poderia usufruir de períodos de alta 

temporada entre os meses de janeiro e julho, numa clara demonstração de 

má-fé da ré. Esclarece que até a presente data jamais utilizaram dos 

serviços de hospedagem oferecidos pela ré, a não ser transferir os 

pontos do Beach Park para a RCI, ao lhe restando outra alternativa a não 

ser a rescisão do contrato, com a devolução dos valore pagos 

devidamente corrigidos. Requer, a título de tutela provisória de urgência, 

seja determinado às rés que se abstenham de promover qualquer tipo de 

cobrança judicial ou extrajudicial, bem como de restringir o seu nome nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito até o deslinde desta ação, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Foram anexados documentos. É o 

relatório. Decido. Para a concessão da medida prevista no art. 300 do 

novo Código de Processo Civil, que fala da tutela provisória de urgência, 

seja de natureza cautelar ou antecipada, faz-se necessária a análise de 

verificação da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Os documentos trazidos para os 

autos demonstram que as partes firmaram um contrato cessão de direito 

de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado (time sharing), que é 

um contrato através do qual o consumidor paga antecipadamente para 

utilização de futuras unidades hoteleiras, sendo o montante pago 

convertido em pontuação que lhe dá direito a hospedagem em hotéis em 

várias localidades do Brasil e exterior. As partes contratantes e 

contratadas, por óbvio, devem agir com lisura, honestidade e correção, de 

modo a não frustrar a legítima confiança da outra parte, sob pena de 

acarretar a rescisão contratual. Contudo, a quebra de confiança precisa 

ser demonstrada para que seja reconhecida a probabilidade do direito. Na 

hipótese vertente, apesar da relevância dos argumentos da parte autora, 

não restou demonstrado o alegado descumprimento contratual da 

contratada consubstanciada na negativa ou empecilho injustificado na 

prestação dos serviços de hospedagem ou da exigência de pagamento de 

valores além do pactuado, restringindo a prova trazida para os autos em 

mensagens do whatsapp, que por si só, desvencilhadas de outras 

provas, não são suficientes, até porque deveriam ser atestadas por meio 

de ata notarial, segundo prevê o art. 384 do Código de Processo Civil, não 

sendo, assim, devida, a concessão da medida, em caráter liminar. Diante 

do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, determinando seja 

citada a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

11.8.2020, às 9h30min, Sala 1, a ser realizada pela Central de Conciliação 

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

comparecimento injustificado da requerente e da requerida ao referido ato 

processual será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC) Ficam as partes 

cientes de que deverão comparecer à audiência acompanhadas de 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005106-42.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINO AVELINO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Infere-se da petição inicial que a ação foi endereçada ao Juizado Especial 

Cível e distribuído ao Juízo do 8º Juizado Especial de Cuiabá, onde 

processou até que foi reconhecida a existência de conexão com outra 

ação que tramita perante o 6º Juizado Especial Cível, para onde foi 

determinada a remessa dos autos, conforme se observa da decisão 

proferida no Id n. 29807963. Contudo, por equívoco, foi redistribuída a este 

Juízo. Assim, determino que se cumpra a referida decisão e remetam-se 

os autos ao 6º Juizado Especial Cível desta comarca. Cumpra-se e 

cientifiquem-se as partes.

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005900-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LA GELARI SORVETES FINOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Ação de Despejo por Falta de Pagamento” proposta por 

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, qualificada nos autos, em face de LA GELARI SORVETES 

FINOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, 

por meio da qual alega a autora que no dia 6.9.2017 firmou um 

“Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação da Loja de Uso 

Comercial (LUC) n. 120ª – 1º Piso do Goiabeiras Shopping Center” com a 

empresa ré, pelo período de 36 (trinta e seis meses), de 1.10.2017 a 

30.9.2020. Esclarece que a ré deixou de adimplir suas obrigações 

concernentes ao pagamento de aluguéis e demais encargos decorrentes 

da locação, que, atualizados até 28.1.2020, perfazem R$ 92.051,68 

(noventa e dois mil, cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos). Diz 

que não tem outra alternativa a não ser o ajuizamento da presente ação, 

requerendo, assim, a título de tutela de urgência, com suporte na Lei n. 

8.245/91, seja expedido mandado para desocupação do imóvel no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo, com apoio em diversos 

documentos. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 e seguintes 

do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência 

devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo a medida 

ser concedida liminarmente (art. 300, § 2º, CPC). Em regra, a possibilidade 

de concessão liminar para desocupação em 15 dias do imóvel locado, 

providência típica da ação de despejo, independe da audiência da parte 

contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 (três) 

meses de aluguel e tendo como fundamento a falta de pagamento dos 

aluguéis no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das 

garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91, conforme estabelece o 

art. 59, § 1º, IX, da referida lei. Infere-se, pois, que, para se deferir a 

liminar de despejo o contrato de locação deve estar desprovido de 

garantias e o locador precisa prestar caução no valor equivalente a 3 

meses de aluguel. Contudo, neste caso, não se aplica tal exigência, tendo 

em vista que o requerido foi constituído em mora há vários meses, cujo 

valor ultrapassa, em muito, o valor da caução prevista no art. 59 da 

referida lei federal. Nesse sentido já se posicionaram os tribunais pátrios, 

inclusive para conceber a utilização dos créditos da locação como forma 

de cumprimento da exigência prevista no art. 59, §1º, da Lei n. 8.245/91, 

consoante arestos abaixo transcritos: “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO. DESPEJO LIMINAR. EXIGÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO. INCIDÊNIA DO ARTIGO 59, §1º, DA LEI 8.045/91. UTILIZAÇÃO 

DE VALORES ALEGADAMENTE INADIMPLIDOS COMO GARANTIA. 

POSSIBILIDADE. Viável a utilização dos créditos decorrentes da própria 

locação como forma de preenchimento do requisito exigido pelo artigo 59, 

§ 1º, da Lei 8.245/91 – caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” 

(TJRS - Agravo de Instrumento n. 70080729924 – 10ª Câmara Cível, Rel. 

Ana Beatriz Iser, j. 27.3.2019 Destaquei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE 

ALUGUÉIS - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. - 

Conforme dispõe o art. 59, da Lei n. 8.245/1991, cabe o despejo liminar, 

em caso de inadimplemento de alugueis, se o contrato for desprovido de 

garantias. - Verificando-se que o contrato de locação efetivamente se 

encontra desprovido de garantias, deve ser concedida a liminar de 

despejo mediante caução.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv n. 

1.0000.18.125338-6/001 – 14ª Câmara Cível, j. 22.8.2019, p. 23.8.2019 - 

destaquei) No mesmo rumo, há que se considerar que o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo se vislumbra na própria permanência 

do inadimplemento, que redundará em aumento do prejuízo já suportado 

pela autora em razão do não recebimento dos aluguéis há vários meses. 

Ademais, cumpre anotar que o réu ainda terá a oportunidade de efetuar o 

depósito judicial dos valores devidos, conforme estipula o art. 59, § 3º, da 

Lei n. 8.245/91, evitando, assim, prejuízos, o que evidencia a 

reversibilidade da medida, no que atende o disposto no art. 300, § 3º, do 

CPC. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência, a 

fim de determinar que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de caução, podendo, dentro desse prazo, 

contado a partir da citação, independentemente de cálculo, efetuar 

depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, nos 

termos do art. 59, § 3º e na forma do art. 62, II, ambos da Lei 8.245/91. 

Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJe (§ 3º, art. 

334). Deixo de determinar a audiência prevista no art. 334 do CPC pela 

incompatibilidade com o disposto nos citados artigos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016807-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LEMES DE PINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

MARIA DO CARMO PINHO ROSA OAB - 000.519.941-78 (PROCURADOR)

MAGNO JOSE DA SILVA OAB - MT19135-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Ação Declaratória c/c Pedido de Antecipação de Tutela Initio 

Litis c/c Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por JULIA 

LEMES DE PINHO, qualificada nos autos, em face de BANCO 

PANAMERICANO S/A (BANCO PAN), pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, por meio da qual a parte autora alega que ao 

consultar seus holerites constatou que vem sendo descontado 

empréstimo consignado desde junho de 2016 que jamais contratou, no 

valor de R$ 28.00 (vinte e oito reais), numa clara verificação de existência 

de fraude. Requer, a título de tutela provisória de urgência, seja 

determinada à ré que suspenda imediatamente os descontos do suposto 

empréstimo, bem como se abstenha de reservar margem consignável 

(RMC) e empréstimo sobre a RMC, sob pena de multa diária a ser arbitrada 

pelo Juízo. Foram anexados documentos. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo 

Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar 

ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. A documentação trazida com a petição inicial não deixa dúvidas 

acerca do alegado desconto mensal em consignações, segundo se colhe 

dos demonstrativos dos holerites da autora. Contudo, não é possível 

extrair dessa mesma documentação a prova inquestionável de que tais 

descontos não foram expressamente autorizados, o que acaba por 

impedir a apreciação da tutela de urgência sem o estabelecimento do 

contraditório e a oferta de oportunidade ao banco requerido de provar que 

passou a efetuar os descontos mensais decorrentes de empréstimo 

consignado após autorização do beneficiário. Com efeito, à luz do 

disposto no art. 373, § 1º, do CPC, por causa da impossibilidade ou 

excessiva dificuldade de comprovação do fato negativo alegado na 

petição inicial, e com apoio no art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a facilitação 

da defesa de seus direitos como um dos direitos básicos do consumidor, 

condição que a autora ostenta na demanda, inegavelmente, determino, 

desde já, a inversão do ônus da prova, de modo a incumbir o réu a fazer 

prova de que obedeceu às exigências legais para os descontos 

consignados mensais na conta bancária da autora. Assim, cabe ao réu, 
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além de contestar a ação, provar que foi expressamente autorizado pela 

autora a proceder aos descontos mensais consignados, instruindo a peça 

de defesa com a via original do contrato eventualmente celebrado, bem 

como a respectiva autorização para descontos em folha de pagamento. 

Cite-se e intime-se a parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10.8.2020, às 9h30min, Sala 5, que será realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes 

de que o não comparecimento injustificado será considerado ato 

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

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

334, §8º, CPC). Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer 

acompanhadas de advogados ou Defensor Público e que a parte ré 

poderá manifestar seu desinteresse na autocomposição no prazo de 10 

(dez) dias úteis de antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a 

manifestação deverá ser feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). 

Não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

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

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

cancelamento (art. 334, § 4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação 

importará em aplicação de revelia e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, CPC). 

Cumpra-se e intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMM PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito 

c/c Danos Morais e Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual de 

Fidelização e pedido de Antecipação de Tutela” proposta por BMM 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOIS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificado, em face de TELEFONIA BRASIL S/A (VIVO 

S/A), pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, por meio da 

qual a parte autora afirma que no dia 17.1.2020 recebeu a notificação do 

Serasa sobre a inclusão do CNPJ da empresa no cadastro negativo 

referente à fatura com vencimento para o dia 17.9.2019 no valor de R$ 

2.791,35 (dois mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e cinco 

centavos), referente à multa de fidelização. Esclarece que nos idos de 

2011 firmou contrato de prestação de serviços de telefonia da conta 

211452771 e que, em agosto de 2019, mais de 8 anos após, requereu a 

portabilidade da referida conta para outra empresa, o que foi feito, 

salientando que a ré jamais informou que haveria renovação do prazo de 

fidelização, tampouco que a portabilidade geraria alguma multa, 

mostrando-se, assim, abusiva a cobrança. Requer, a título de tutela 

provisória de urgência, seja determinada à empresa ré que retire seu 

nome dos Órgãos de Restrição ao Crédito (SPC e CADIN). Foram 

anexados documentos. É o relatório. Decido. O pedido, como se vê, está 

ancorado no artigo 300 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, 

valendo assinalar que o caput desse artigo exige, para a concessão da 

tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os documentos 

trazidos com a peça primeira demonstram a cobrança da quantia de R$ 

2.791,35 (dois mil e setecentos e noventa e um reais e trinta e cinco 

centavos), e de R$ 581,01 (quinhentos e oitenta e um reais e um centavo), 

esta última já paga pela empresa autora. A parte autora diz que a quantia 

cobrada de R$ 2.791,35 (dois mil e setecentos e noventa e um reais e 

trinta e cinco centavos) refere-se à multa referente à fidelização por ter 

sido realizada a portabilidade para outra empresa. Contudo, não trouxe 

qualquer documento que comprove que tal cobrança refira-se, mesmo, à 

referida multa, nem cópia do contrato para se aferir o término do prazo de 

fidelidade. Assim, não contando a parte autora com a probabilidade do 

direito, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, e determino seja 

citada e intimada a empresa ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias 

para comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 

10.8.2020, às 12h, Sala 4, que será realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo-se as partes de que o não 

comparecimento injustificado será considerado ato atentatório à dignidade 

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

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

Cientifiquem-se as partes de que deverão comparecer acompanhadas de 

advogado ou Defensor Público e que a parte ré poderá manifestar seu 

desinteresse na autocomposição no prazo de 10 (dez) dias úteis de 

antecedência e, no caso, de litisconsórcio, a manifestação deverá ser 

feita por todos (art. 334, §4º, I c/c § 6º, CPC). Não havendo 

autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente ação no 

prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, computados a partir da audiência 

(art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, § 

4º, I, do CPC), e que a ausência de contestação importará em aplicação de 

revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora (art. 344, CPC). Alegando-se na peça de defesa 

qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 351, CPC). Em caso de citação 

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

proposta de acordo, o que será certificado no mandado e intimada 

posteriormente a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

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

gratuidade da justiça, nos moldes requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e 

intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036039-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DHECYARA DOS SANTOS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

DHECYARA DOS SANTOS LIMA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 20 de maio de 2018 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Alega 

fazer jus à indenização securitária no montante de 40 (quarenta) salários 

mínimos, em decorrência das fraturas sofridas em membro direito e no 

maxilar. Pede, assim, a procedência do pleito, com a condenação da 

requerida ao pagamento da verba indenizatória, mais honorários fixados 

no patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como pela adequação do valor 

da causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

ausência de documento que ateste a data do sinistro, requerendo, por fim, 

a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto ao mérito, alega não 
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haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão 

e o acidente narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da 

época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, 

em caso de condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial e, na sequência, manifestar concordância 

com o laudo médico pericial. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Melhor sorte não 

assiste à ré quanto à alegada ausência de documento essencial ao 

processamento do feito, posto que, diferentemente do sustentado, consta 

no boletim de ocorrência a data do sinistro, ocorrido em 20.5.2018, 

segundo se vê do Id. 16033081. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se a demandante pretende receber a quantia de 40 salários 

mínimos, não há se falar em retificação do valor da causa fixado em valor 

equivalente a isso. Até porque, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e de 

atendimento médico, apesar de parcialmente ilegível, ao contrário do 

afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos sofridos 

pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em estrutura crânio 

facial, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, o boletim médico trazido aos autos está 

em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 100%, logo, considerando que as 

lesões foram quantificadas em 25%, revela-se justa e adequada a fixação 

de 25% de 100% do valor total da cobertura para cada uma delas, que 

resulta em R$ 3.375,00. Quanto ao pedido da autora de que a indenização 

seja fixada em salários mínimos, impõe-se esclarecer que, com a 

modificação ocorrida nos valores das indenizações do Seguro Obrigatório, 

por meio da Medida Provisória nº 340/06, posteriormente convertida em Lei 

nº 11.482/07, as indenizações passaram a ser determinadas conforme 

valores fixos e não mais em salários mínimos, segundo se infere da 

transcrição a seguir e também mencionada pelo próprio autor em peça 

primeira “in verbis”: “Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;”[1] 

Assim, para os sinistros ocorridos a partir dessa alteração, não mais se 

aplica os parâmetro anteriores, conforme salário mínimo, segundo se 

infere também dos arestos a seguir: “AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO – SEGURO 

DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – INDENIZAÇÃO – 

SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES À ÉPOCA DO SINISTRO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Em se tratando de sinistro ocorrido na 

vigência da Lei n. 6.194/74, a indenização decorrente do seguro DPVAT 

deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do 

sinistro.” (N.U 0044683-18.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara de Direito 
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Privado, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 3.10.2018, p.DJE 19.10.2018) 

“AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - PRELIMINAR - FALTA DA CONDIÇÃO DA AÇÃO - ANÁLISE EM 

CONJUNTO COM MÉRITO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 

6.194/74 - UTILIZAÇÃO DE SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DA 

LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA EXCLUÍDA - BIS IN IDEM 

AFASTADO - DISSONÂNCIA DO MP - AÇÃO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE. O acidente ocorrido na vigência da Lei n. 6.194/74, deve 

ser aplicado o Art. 3°, alínea “a”, da Lei que determinava o valor máximo da 

indenização em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País à época da liquidação do sinistro (artigo 5º, § 1º, da 

aludida Lei). Assim, correto o uso do salário mínimo ao tempo da liquidação 

para o cálculo da indenização no caso concreto. Ocorrendo a reposição 

do valor da moeda corroído pela inflação de forma automática, deve ser 

excluída a correção monetária, sob pena de bis in idem.” (N.U 

0093560-57.2016.8.11.0000 – Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 3.5.2018, p. no DJE 8.5.2018) No 

caso dos autos a autora sofreu acidente em 2016, ou seja, quando já 

estava em vigor a Lei nº 11.482/2007, de modo que a análise do pedido 

está em perfeita sintonia com a legislação vigente (art. 3º, inciso I, da Lei 

6.194/74, acrescentado pela Lei nº 11.482/07). Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Dhecyara dos Santos 

lima de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Cabe salientar, 

ainda, que a alegação da ré de que não foram apresentado os 

documentos necessários no processo administrativo não restou 

comprovada, devendo ser aplicado, sim, o princípio da causalidade. 

Assim, condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 

(um mil reais), nos termos do §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] Lei N.º 6.194/74, alterada pela Lei 

N.º 11.482/07.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016259-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUBELA GESTAO DE MODA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES ROSA OAB - MT11722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1016259-54.2017.811.0041 – PJE Ação de Cobrança c/c Danos 

Morais Requerente: Jubella Gestão de Moda Ltda Requerido: M5 Comércio 

e Indústria Ltda JUBELLA GESTÃO DE MODA LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado devidamente qualificada nos autos, propôs Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais em face da M5 COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, por meio da qual alega, em 

síntese, ser empresa de representações comerciais na área de 

confecções que, além de outros serviços, possui como atividade 

econômica a intermediação remunerada entre a ré e seus clientes, 

mediante contrato nos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Rondônia e Acre. Diz que o contrato foi firmado em 4 de junho de 2013 e 

tinha por objeto a sua contratação para representação e vendas dos 

produtos produzidos pela ré, cabendo-lhe a intermediação desses 

serviços de revenda, tendo a sua via do contrato permanecido em poder 

da ré. Afirma ter investido na contratação de funcionários, capacitação de 

profissionais, logística, equipamentos, tudo para desempenhar sua 

obrigação contratual, conforme estabelecido pela ré, a fim de poder 

cumprir as metas e receber as comissões pertinentes ao negócio. Diz que 

em fevereiro de 2017 a empresa ré optou por não mais solicitar os 

serviços da autora e decidiu rescindir o contrato por justa causa, com a 

alegação de falta de dedicação necessária e queda significativa de 

produtividade, o que a pegou de surpresa e a deixou sem uma de suas 

maiores parceiras, depois de quase 4 anos, tendo sido estabelecido um 

vínculo muito forte com as empresas que compravam os produtos 

fornecidos pela ré, sempre ressaltando sua credibilidade e a 

responsabilidade. Argumenta que não ocorreram os motivos da justa 

causa e que com o distrato não pôde mais comercializar os produtos da 

ré, o que impactou muito suas finanças, pois a ré reteve suas comissões 

alegando inadimplência não inferior a 1/12 do total da retribuição auferida 

durante o tempo em que exerceu a representação, bem como a soma das 

comissões dos últimos 3 meses, a título de aviso prévio. Diz que vem 

tentando receber de forma extrajudicial desde o fim da relação contratual, 

mas sem sucesso, e que a ré invoca a justa causa prevista no art. 28 da 

Lei 4.886/65 como desculpa, para não lhe pagar o que lhe é de direito, pois 

o argumento de que houve “queda significativa” de produção cai por terra 

ao se analisar o seu histórico de faturamento, onde se vê aumento 

significativo de vendas e baixa porcentagem de inadimplência, também não 

tendo havido falta de dedicação necessária para expansão dos negócios. 

Argumenta que a concessão do prazo de 30 dias de aviso prévio não se 

coaduna com o disposto no art. 34 da Lei 4.886/65. Pede, enfim, a 

condenação da ré ao pagamento de no mínimo R$ 67.727,02, referente às 

comissões em atraso (item 2.2.1), indenização de 1/12 (item 2.2.2) e aviso 

prévio (item 2.2.3), acrescidos de juros e correção monetária até a data do 

efetivo pagamento, mais danos morais com suporte nos artigos 186 e 927 

do Código Civil, Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. Junta 

documentos. No despacho inicial foi ordenada a citação da ré e designada 

audiência de conciliação. A ré veio aos autos juntar documentos. Não 

houve acordo na audiência. Em sua contestação, a ré sustenta a justa 

causa por não ter, a autora, demonstrado dedicação necessária à 

representação de modo a expandir os negócios e promover os produtos e 

por causa da queda significativa e injustificável de produtividade, 

descumprindo, assim, o contrato e ferindo o art. 28 da Lei 4.886/65, ao 

contrário da ré que não praticou ato que pudesse infringir a disposição do 

§ 7º do art. 32 da lei. Alega, também, que a autora possui um alto índice de 

inadimplência em suas vendas, gerando diversos prejuízos à ré, o que 

caracteriza falta grave, conforme art. 19 da mencionada lei; que a 

rescisão contratual tem amparo no art. 35 da referida lei, não cabendo 

qualquer tipo de indenização; e que a concessão de 30 dias de aviso 

prévio foi com boa fé, a fim de não prejudicar a autora. Sustenta o direito à 

retenção das comissões devidas à autora por causa da inadimplência nas 

vendas e a queda injustificável da representação comercial, nos termos 

do art. 37 da lei, a fim de se ressarcir dos danos, e de acordo com o art. 

35, a título de compensação. Diz que o seu prejuízo foi no montante de R$ 

144.101,25. Argumenta que por conta da justa causa não cabe falar em 

indenização à autora Pugna pela improcedência. Junta documentos. A 

contestação foi impugnada. Seguiu-se o saneamento do feito com a 

designação e audiência de instrução e julgamento, a qual não compareceu 

a ré, tendo sido ouvida a autora e uma testemunha por ela arrolada. É o 

relatório. Decido. Conforme se infere do sucinto relatório e se confere nos 

autos, a questão em apreço reside em examinar se a rescisão contratual 

ocorrida entre as partes, por iniciativa da ré, deu-se corretamente, tendo 

ela sido fundamentada no art. 35, “a” e “c”, da Lei Federal 4.886/65, que 

regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, com os 
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argumentos de ausência de demonstração de dedicação necessária à 

representação e de queda significativa e injustificável de produtividade, 

conforme se infere da notificação extrajudicial enviada pela ré à autora. 

Observa-se que a notificação comentada está assinada com data de 9 de 

janeiro de 2017 e que não há controvérsia acerca da data de início do 

contrato de representação sem exclusividade da marca M Officer, que é 

de 4 de junho de 2013. Enquanto a autora afirma que a sua via do contrato 

ficou com a ré, esta, por sua vez, argumenta que não houve contrato 

escrito, de modo que o exame acerca do inadimplemento contratual como 

causa justa para a sua rescisão deve dar-se à luz da legislação aplicável 

à natureza do contrato. A parte autora junta com a peça primeira um 

quadro demonstrativo, não rebatido especificamente pela ré, de que suas 

vendas evoluíram ano após ano do contrato, uma vez que o seu 

faturamento em 2013 foi de R$ 388.758,91, em 2014 foi para R$ 

438.740,93, em 2015 subiu para R$ 778.878,35 e em 2016 chegou a R$ 

913.114,03, totalizando R$ 2.519.492,22. O percentual de inadimplência 

começou com 3,5% em 2013, teve um aumento em 2014 e chegou a 9,6%, 

para depois baixar para 3% novamente, em 2015, subindo para 6,7% em 

2016, totalizando, assim, um índice de 5,6% de inadimplência, sem que a ré 

tenha demonstrado que esse percentual esteja acima do esperado ou do 

contratado entre as partes, sendo óbvio reconhecer que nesse ramo de 

atividades não há como se conviver sem inadimplência e parecendo bem 

pequeno o percentual para se falar em rescisão contratual por esse 

motivo e pela apontada “queda significativa” de vendas. Em outras 

palavras, a autora consegue demonstrar com seu quadro histórico de 

faturamento e inadimplência que não houve a “queda significativa e 

injustificável de produtividade” invocada na notificação extrajudicial de 

rescisão contratual, mas, sim, aumento gradativo de faturamento, o mesmo 

se podendo afirmar em relação à demonstração de dedicação necessária, 

postura umbilicalmente ligada ao demonstrado crescimento nas vendas. A 

ré não contrariou com provas documentais ou mesmo com argumentos o 

quadro demonstrativo apresentado pela autora, nem se desincumbiu de 

demonstrar, conforme anunciado em sua contestação, o chamado alto 

índice de inadimplência, tendo, além do mais, faltado à audiência de 

instrução e julgamento, deixando, assim, de produzir qualquer prova 

capaz de justificar as razões relacionadas nos vários “considerandos” 

visualizados em sua notificação extrajudicial. Os e-mails juntados pela 

parte autora, não impugnados pela ré, servem para demonstrar a ausência 

de qualquer insatisfação com os trabalhos desenvolvidos pela 

demandante na condição de representante comercial. Portanto, não tendo 

a ré comprovado a justa causa para a rescisão contratual, como lhe 

impunha fazer, por força do disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, não lhe assiste o direito de reter o pagamento das comissões a que 

faz jus a autora, nos moldes do art. 35 c/c art. 37 da Lei Federal 4.886/65: 

“Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de 

representação comercial, pelo representado: a) a desídia do 

representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato; b) 

a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado; 

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato 

de representação comercial; d) a condenação definitiva por crime 

considerado infamante; e) fôrça maior.” (sic) “Art . 37. Somente ocorrendo 

motivo justo para a rescisão do contrato, poderá o representado reter 

comissões devidas ao representante, com o fim de ressarcir-se de danos 

por êste causados e, bem assim, nas hipóteses previstas no art. 35, a 

título de compensação.” (sic) Assim, além do direito de receber suas 

comissões indevidamente retidas pela ré, a autora ainda ostenta o direito à 

indenização prevista no art. 27, j, da referida lei, conforme se vê a seguir: 

“Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos 

comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: 

(...) j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora 

dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 

1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em 

que exerceu a representação.” A autora disse fazer jus, ainda, ao 

recebimento do correspondente ao aviso prévio, por falta de comprovação 

da justa causa e por ter, a ré, colocado outra empresa em seu lugar no 

período de 30 dias. Contudo, não ficou demonstrado tal fato, calando-se, a 

autora, depois de a ré argüir a falta dessa comprovação. Quanto ao dano 

moral, também não cabe sua incidência no caso dos autos ante a falta de 

comprovação de algum prejuízo à imagem ou à credibilidade da autora, 

impondo-se prevalecer, assim, o entendimento reinante de que tais 

situações de descumprimento contratual ou rescisão contratual indevida 

representam simples aborrecimento, próprio da atividade, cuja reparação 

pela responsabilidade civil não ultrapassa o cunho patrimonial, conforme 

entendimento visto a seguir: “O simples descumprimento do dever legal ou 

contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não 

configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja 

a dignidade da parte” (Enunciado 25 do I Encontro JECSP, Bol. AASP 

2.554) Assim, por não haver questionamento acerca dos valores 

pleiteados pela autora, vez que a controvérsia entre as partes ficou no 

terreno do direito ao recebimento das comissões retidas e da indenização 

pela rescisão contratual, e tendo sido demonstrado o montante pleiteado a 

esses títulos, a ré deve pagar à autora o valor de R$ 47.705,76 pelas 

comissões em atraso e o valor de R$ 15.051,08, correspondente a 1/12 de 

indenização, ambos devidamente corrigidos e com juros. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de 

Cobrança c/c Danos Morais proposta pela Jubella Gestão de Moda Ltda 

em face da M5 Comércio e Indústria Ltda, a fim de condenar a ré ao 

pagamento de R$ 47.705,76 (quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais 

e setenta e seis centavos) pelas comissões em atraso e o valor de R$ 

15.051,08 (quinze mil, cinquenta e um reais e oito centavos), 

correspondentes a 1/12 de indenização, mais juros de 1% (um por cento) 

ao mês e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir da citação. 

Condeno a ré, ainda, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e 

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

da condenação, considerando a importância da causa, assim como o 

tempo e o zelo profissionais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Declaro, por fim, extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. JONES GATTASS DIAS Juiz de 

Direito
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LAUDIR DA ROSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de 

Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 20 de novembro de 

2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Alega ter sofrido invalidez permanente em membro inferior (fratura 

na perna), tendo recebido nas vias administrativas indenização de R$ 

1.687,50, fazendo, assim, jus ao pagamento da diferença no valor de R$ 

11.812,50. Pede, pois, a condenação da ré ao pagamento dessa 

diferença, além dos honorários fixados em 20% sobre o valor atualizado 

da causa. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT no polo passivo da lide, sustentando, ainda, a incompetência 

territorial e impugna a gratuidade da justiça. No mérito, refuta o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, alegando que por ser unilateral não possui 

força probante e diz que o pagamento administrativo ocorreu de forma 

justa e proporcional, nos termos da lei, sendo certo que o negócio jurídico 

realizado com o segurado não possui defeito sanável, não havendo que 

se falar em diferença a ser paga. Diz que, em caso de procedência do 

pedido, os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmula n. 580/STJ). A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta no percentual de 75%. Em impugnação, a autora reitera 

os termos da inicial. Não houve oposição das partes ao resultado obtido 

na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 
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ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Sobre a alegada incompetência territorial, impõe-se esclarecer que, de 

acordo com a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, 

considerando que o endereço da seguradora é em Cuiabá, não há se falar 

em incompetência deste juízo para processar o feito, independentemente 

do local onde ocorreu o sinistro. De igual modo, a impugnação à gratuidade 

da justiça não deve prosperar, haja vista que o fato de o autor não ter 

apresentado comprovante de renda atual ou de possuir advogado 

particular não significa dizer que ele possua condições de arcar com as 

despesas processuais. Além do que, a cópia da carteira de trabalho, 

contida em Id. 21920673, comprova que os trabalhos por ele exercidos 

sempre foram braçais, cuja renda última foi de apenas R$ 1.800,00, no 

ano de 2013, não havendo dúvida de que o pagamento de tais despesas 

poderá comprometer o seu sustento. Sobre a ausência de comprovante 

de residência em nome do autor, impende esclarecer que o endereço 

contido na conta de luz inserida em Id. 21970679, em nome de Ilsa Mittanck 

Kruger, é o mesmo informado pelo autor na procuração e na perícia 

médica, não havendo dúvida quanto ao local do seu domicílio, tampouco de 

sua intimação para regularização processual. Rejeito, portanto, tais 

preliminares. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Nesse contexto, observa-se que os documentos anexados aos autos, 

consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudos médicos 

demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrentes 

do acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas em ombro direito, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação”, que concluiu tratar-se de 

lesões parciais incompletas, quantificadas 75%. Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74), para, assim, se aferir se 

existe diferença a ser paga ao autor. De acordo com a Tabela Anexa à Lei 

n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Nesse norte, levando-se em 

conta que a requerida já pagou ao segurado a quantia de R$ 1.687,50, 

como constatado informado pelas partes, compete ao autor uma diferença 

no valor de R$ 663,75. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado por Laudir da Rosa na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 663,75 (seiscentos e 

sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, considerando que a requerida decaiu 

de parte mínima do pedido, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC, 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, 

porém, a cobrança, em razão da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas 

ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. P.I.C.
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JOSÉ IVALDO SILVA DE SOUSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” (sic) em face da 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 15 

de junho de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega ter sofrido invalidez permanente em membro 

superior (traumatismo craniano), tendo requerido administrativamente a 

indenização que, todavia, foi negada pela ré. Pede, pois, a condenação da 

ré ao pagamento da verba indenizatória, além dos honorários fixados em 

20% sobre o valor atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 

No mérito, assevera não haver prova acerca da invalidez, vez que sequer 

foi juntado laudo do IML, que demonstrasse efetivamente a debilidade 

apontada, bem como acerca do nexo casual, vez que os documentos 

médicos descrevem outro acidente sofrido pelo autor, cujas lesões não 

poderão ser consideradas. Diz que, em caso de procedência do pedido, a 

invalidez deverá ser estabelecida em conformidade com a Lei n. 

11.945/2009, que os juros deverão incidir da citação válida e a correção 

monetária a partir do evento danoso (Súmula n. 580/STJ). A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando três lesões parciais incompletas, quantificadas em 

50% a primeira e 75% as demais. Em impugnação, a autora reitera os 

termos da inicial e concorda com o resultado da perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 
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I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber o seguro de até o teto máximo da indenização (R$ 13.500,00), não 

há se falar em retificação do valor da causa fixado nessa quantia. Além 

disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Rejeito, portanto, tais preliminares. Quanto 

ao mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Nesse contexto, 

observa-se que os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e em laudos médicos demonstram a 

ocorrência dos danos sofridos pelo requerente, decorrentes do acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado 

com sequelas em estrutura crânio facial, seguimento cervical e no 2º dedo 

da mão esquerda, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação”, que concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, 

quantificadas 50%, 75% e 75%, respetivamente. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, o boletim médico trazido aos autos está 

em sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno esclarecer 

também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de ocorrência para 

comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do IML para 

comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de indenização 

administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação indenizatória. A 

jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, conforme se verifica da 

seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE 

PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO 

PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Oportuno esclarecer, ainda, que 

a alegação da ré de que a documentação médica trazida com a inicial 

descreve outro acidente sofrido pelo autor, não merecem guarida, vez que 

todos os documentos fazem alusão ao acidente descrito na inicial e no 

boletim de ocorrência, em especial o relatório médico contido em Id. 

24830194, cujas lesões ali descritas se coadunam com o resultado da 

perícia médica judicial. Desta feita, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez 

parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, impõe-se aquilatar 

sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74), para, assim, se aferir se existe diferença a 

ser paga ao autor. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, 

as perdas anatômicas e/ou funcionais parciais descritas correspondem a 

100% (estrutura crânio facial); 25% (seguimento da coluna cervical) e 

10% (2º dedo da mão esquerda) logo, considerando que as lesões foram 

quantificadas em 50%, 75% e 75%, respetivamente, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 100%, 75% de 25% e 75% de 10% do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 10.293,75, que é a somatória 

das lesões (R$ 6.750,00 + R$ 2.531,25 + R$ 1.012,50). Diante do exposto, 

julgo procedente o pedido formulado por José Ivaldo Silva de Sousa na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros, para condená-la ao pagamento do valor 

de R$ 10.293,75 (dez mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida de maior complexidade, o 

bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020039-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE ROSA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)
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Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VALDETE ROSA DE LIMA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT” em face da 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 17 

de setembro de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Alega ter sofrido invalidez permanente em membro 

superior (fratura no antebraço), tendo recebido nas vias administrativas 

indenização de R$ 945,00, fazendo, assim, jus ao pagamento da diferença 

no valor de R$ 12.555,00. Pede, pois, a condenação da ré ao pagamento 

dessa diferença, além dos honorários fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. Em contestação, a 

requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT no polo passivo da lide, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

além da carência da ação, em virtude de o pagamento já ter sido realizado 

administrativamente. No mérito, assevera que o pagamento administrativo 

ocorreu de forma justa e proporcional, nos termos da lei, sendo certo que 

o negócio jurídico realizado com o segurado não possui defeito sanável, 

não havendo que se falar em diferença a ser paga, sendo carente a ação. 

Diz que, em caso de procedência do pedido, os juros deverão incidir da 

citação válida e a correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 

n. 580/STJ). A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta no percentual 

de 50%. Em impugnação, a autora reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o demandante pretende 

receber a diferença do seguro de até o teto máximo da indenização (R$ 

13.500,00) abatido o valor já pago (R$ 945,00), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 12.555,00. Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, tais preliminares. Por fim, sobre a 

alegada carência da ação, impõe-se assinalar que a alegação da ré de 

que houve pagamento administrativo refere-se ao próprio mérito e será 

analisada na sequência. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Nesse contexto, observa-se que os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em 

laudos médicos demonstram a ocorrência dos danos sofridos pela 

requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequela em membro superior 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação”, que concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, 

quantificadas 50%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial 

do requerente decorre de acidente de trânsito, impõe-se aquilatar sobre o 

quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei 

n. 6.194/74), para, assim, se aferir se existe diferença a ser paga ao 

autor. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda 

anatômica e/ou funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, 

considerando que a lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e 

adequada a fixação de 50% de 70% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 4.725,00. Nesse norte, levando-se em conta que a 

requerida já pagou ao segurado a quantia de R$ 945,00, como constatado 

informado pelas partes, compete ao autor uma diferença no valor de R$ 

3.780,00. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Valdete Rosa de Lima na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.780,00 (três mil, 

setecentos e oitenta reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030115-17.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOVANI DE PAULA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JOVANI DE PAULA FERNANDES, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 1 de 

janeiro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura de braço, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em 

R$ 1.500,00. Não houve oposição das partes ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 
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tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado 

com sequelas em punho esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 
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trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Jovani de Paula 

Fernandes na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.
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Processo Número: 1039166-52.2019.8.11.0041
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FRANCISCO CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1039166-52.2019.8.11.0041 – PJE FRANCISCO CARDOSO DE 

OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 15.5.2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de clavícula 

esquerda e demais lesões a serem apuradas em perícia, fazendo, assim, 

jus ao pagamento de indenização. Pede, assim, a procedência do pleito, 

bem como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o 

processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme 

§ 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso 

de indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

readequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido. 
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Sustenta, ainda, a ausência de requerimento administrativo. No mérito, diz 

que a parte autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a 

documentação que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo 

de causalidade entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, 

pois sequer foi juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado 

unilateralmente não possui força probante e refuta a pretensão de 

indenização por danos morais. Pede, enfim, em caso de condenação, que 

a indenização seja fixada conforme Lei n. 11.945/2009, e os juros a incidir 

a partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 75%. As partes não se opuseram ao resultado obtido na perícia. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cumprindo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível a inclusão da Seguradora 

Líder no polo passivo da lide, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- 

INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), não há se falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Quanto à ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, além de a parte autora ter 

tentado protocolizar o requerimento administrativo, conforme ata notarial 

de constatação de fato, foi contestada a ação, não havendo, desse modo, 

que se falar em falta de interesse de agir. Rejeito, portanto, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 
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de Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela parte requerente decorrente de acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas no 

ombro esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos do boletim de ocorrência, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML, tendo em vista que o referido documento não é prova 

indispensável para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva 

para o caso de indenização administrativa. A jurisprudência tem se 

posicionado nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - 

AUSÊNCIA - DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - 

POSSIBILIDADE COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - 

CONCESSÃO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - 

IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte juntado aos autos prova do acidente, 

bem como das lesões causadas por ele, é desnecessária a juntada do 

laudo do IML, diante da possibilidade de produção de prova pericial 

durante a instrução do feito. - Oportunizado prazo para no curso do 

processo a parte autora apresentar o laudo do IML, após impugnação do 

documento apresentado unilateralmente, e quedando-se inerte, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (TJMG - AC: 

10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª Câmara Cível – j. 

11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, restando 

comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao 

processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de 

trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, 

impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a 

parte requerente teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do 

ombro esquerdo, quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico 

já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a 
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perda completa da mobilidade de um dos ombros corresponde a 25%, 

logo, considerando que a lesão foi quantificada em 75% revela-se justa e 

adequada a fixação de 75% de 25% do valor total da cobertura, que 

resulta em R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Referente à proibição da requerida de comunicar-se com 

a parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça 

primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar 

a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao 

processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, 

cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer 

questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece 

guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na 

residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. 

Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, 

cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por si só, 

não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez que 

não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Francisco 

Cardoso De Oliveira na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por de Danos Morais proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) 

- (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426), deixando, porém, de condená-la em danos morais. Condeno também 

a parte ré ao pagamento das custas processuais. No que diz respeito à 

fixação da verba honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, 

como neste caso, a jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do 

CPC, fixo a verba de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, esclarecendo não se aplicar as normas 

do parágrafo único do art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. 

Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020779-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL PEREIRA CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARCIEL PEREIRA CARDOZO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 11 

de julho de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura em 

membro superior esquerdo, traumatismo crânio encefálico grave, lesão 

neurológica, contusão pulmonar e demais lesões a serem apuradas em 

perícia judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de R$ 

2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta quantificadas 

em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de prova de que foi entregue no 

processo administrativo todos os documentos necessários à regulação do 

sinistro. Quanto ao mérito, alega ser imprescindível a produção de prova 

pericial, a fim de se apurar o grau da lesão indenizável, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. Não houve oposição das 

partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 
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DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de prova da entrega de documentos no processo administrativo, cumpre 

assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos 

Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a 

existência da pretensão resistida e para a configuração da necessidade 

de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão do processo nas vias administrativas por falta de documentos 

não enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 
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Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e registro de 

atendimento do SAMU demonstram a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em estrutura crânio 

facial, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 100% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00. Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto à 

condenação da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a 

jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade 

dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido 

processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do 

CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade por litigância 

de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos 

desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de 

direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 

906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub 

judice, o autor alega que a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando 

que não houve protocolo do processo administrativo, apesar de ter 

provado o contrário, faltando com a verdade processual com a única e 

exclusiva finalidade de prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que a 

ré, na realidade, não nega que houve pedido administrativo, o que ela diz é 

que não há prova de que foram entregues os documentos necessários a 

regulação do sinistro, de modo que não há falar em má-fé processual 

simplesmente porque a ré exerce seu direito de defesa. Mesmo porque o 

autor, por outro lado, não comprovou ter formalizado o seu pedido, 

mediante protocolo do requerimento junto à ré. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Marciel Pereira Cardozo 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 
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custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. 

[2] TJMG AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 

26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039169-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1039169-07.2019.8.11.0041 – PJE BERNADINO PEREIRA DA 

SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 20.7.2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 

sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de tíbia e fíbula 

esquerda, lesão ligamentar de tornozelo esquerdo, membro inferior 

esquerdo e demais lesões a serem apuradas em perícia, fazendo, assim, 

jus ao pagamento de indenização. Pede, assim, a procedência do pleito, 

bem como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o 

processo e que os honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) ou em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme 

§ 8º, do art. 85, do CPC. Ao final, para fins de prequestionamento em caso 

de indeferimento da justiça gratuita, seja consignada violação ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, LV e LXXIV, da CF), bem 

como ao art. 4º,§ 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. Em contestação, a requerida Porto Seguro S/A e a 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A juntamente 

contestam a ação, requerendo, preliminarmente, a inclusão da segunda no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, 

ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta do comprovante 

de entrega do requerimento administrativo. No mérito, diz que a parte 

autora não comprova o seu direito indenizatório, vez que a documentação 

que acompanha a inicial é insuficiente a demonstrar o nexo de causalidade 

entre a suposta lesão e o acidente de trânsito descrito, pois sequer foi 

juntado laudo do IML e o boletim de ocorrência elaborado unilateralmente 

não possui força probante e refuta a pretensão de indenização por danos 

morais. Em caso de condenação, pede seja observada, obrigatoriamente, 

a Tabela de Danos de Pessoas anexa à referida lei, e que os juros 

deverão incidir da citação válida e a correção monetária a partir do evento 

danoso (Súmulas n. 580 e 426/STJ). Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito e, 

quanto ao mérito, pugna pela improcedência do pedido. Pede, ainda, a 

fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária conforme 

a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos 

termos do art. 85, do CPC. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem acerca do laudo pericial, 

no qual foi apurada lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Em 

impugnação, a parte autora reitera os termos da inicia inicial e pugna pela 

condenação da ré em litigância de má-fé. As partes não se opuseram à 

perícia médica. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, impõe-se 

esclarecer que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in verbis": 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA - Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide, 

especialmente no caso em análise, vez que a parte autora propôs a ação 

em face tão somente da Porto Seguro, de modo que o pedido de inclusão 

mostra-se inócuo. Por essa mesma razão, a contestação apresentada por 

ambas deve ser considerada apenas em relação à Porto Seguro Cia. de 

Seguros, única demandada da lide. Respeitante à segunda preliminar – 

ausência de requerimento administrativo – cumpre ressaltar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
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ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora ter tentado protocolizar o requerimento 

administrativo, conforme ata notarial de constatação de fato, foi 

contestada a ação, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da parte requerente, justamente por 

possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o 

grau da lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Observa-se que os documentos anexados aos autos, 
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consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo médico, ao 

contrário ao afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrentes do acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, especialmente o histórico clínico do primeiro 

atendimento recebido no dia do acidente, tendo sido diagnosticado com 

sequelas no membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na perícia 

médica realizada e anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções do 

membro inferior esquerdo, quantificada em 25%, assim se inferindo do 

laudo médico já mencionado. De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

membros inferiores corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão 

no caso em tela é parcial e, por isso, quantificada em 50%, revela-se justa 

e adequada a fixação de 50% de 70%, do valor total da cobertura para 

cada uma delas, que resulta em R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais). Referente à proibição da requerida de comunicar-se 

com a parte autora extra processo, que, conforme sustentado na peça 

primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá procurar 

a parte autora em sua residência para tratar de assunto relacionado ao 

processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, 

cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer 

questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece 

guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de abordagem na 

residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. No que 

tange ao argumento de que a requerida deverá ser condenada como 

litigante de má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da 

litigância de má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se 

necessária a presença de elementos que denotem a real intenção do 

litigante em faltar com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de 

iludir o julgador, para a obtenção de vantagem no processo, situação não 

verificada nos autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a 

jurisprudência, a condenação em litigância de má-fé exige o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam, que a conduta esteja 

inserida dentre as hipóteses previstas no art. 80, que à parte tenha sido 

dada oportunidade de se defender e, por último, que a conduta tenha 

trazido prejuízo à parte adversa, consoante se observa dos seguintes 

julgados: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o 

preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se 

subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; 

que a parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); 

e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 

135/187, 146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

DE FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C 

PEDIDO DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ 

PERMANENTE - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto ao 

prequestionamento, com a manifestação específica sobre as matérias 

constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso, pleiteado 

pelas partes, cabe assinalar que tal exigência para a interposição de 

recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não 

pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não 

violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Bernadino 

Pereira Da Silva na Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais proposta em face da Porto Seguro Cia. de 

Seguros, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 
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(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), deixando, porém, de 

condená-la em danos morais. Condeno também a parte ré ao pagamento 

das custas processuais. No que diz respeito à fixação da verba 

honorária, quando for ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a 

jurisprudência assim tem se posicionado: “Pequeno que seja o valor da 

causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que 

devem corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada 

importa que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o 

processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no 

STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 

28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, 

não autoriza se fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” 

(STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). 

Assim, com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba de sucumbência 

em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, esclarecendo não se aplicar as normas do parágrafo único do 

art. 86 do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023092-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

PRISCILA MACHADO SOARES, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização 

por Danos Morais” em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S.A, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, faz jus à diferença da indenização 

paga pela requerida a menor, em decorrência da incapacidade permanente 

resultante do acidente sofrido em 27 de abril de 2017, conforme boletim de 

ocorrência e de atendimento médico anexos. Relata ter recebido 

administrativamente o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), que entende ter sido inferior ao devido, 

diante da gravidade da lesão sofrida decorrente de fratura de tíbia direita, 

membro inferior direito e demais lesões a serem apuradas em perícia 

médica judicial, requerendo, por isso, a condenação da ré ao pagamento 

da diferença em valor estimado de até R$ 13.500,00, mais danos morais 

no importe de R$ 15.000,00. Pugna pela inversão do ônus da prova, bem 

como pela fixação dos honorários em 20% sobre o valor atualizado da 

causa ou, se for menor, na quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 

85, do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a correção do valor da causa conforme proveito 

econômico perseguido, sustentando, ainda, a carência da ação em razão 

de já ter ocorrido pagamento administrativo, bem como irregularidade na 

representação processual, decorrente da desatualização da procuração. 

Quanto ao mérito, assevera que o pagamento administrativo ocorreu de 

acordo com o grau de comprometimento da lesão, de forma justa e 

proporcional, nos termos da lei, sendo certo que o negócio jurídico 

realizado com o segurado não possui defeito sanável, não havendo que 

se falar em diferença a ser paga. Diz ser inaplicável a inversão do ônus 

da prova com base no CDC, enfatizando que, em caso de procedência do 

pedido, os juros deverão incidir da citação válida e a correção monetária a 

partir do evento danoso (Súmula n. 580/STJ). A audiência de conciliação 

restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o 

laudo pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão 

parcial incompleta no percentual de 50%. Em impugnação, a autora reitera 

os termos da inicial, pugnado pela condenação da ré em má-fé processual 

e, na sequência, concorda com o resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, antes de adentrar o mérito, 

sobre a preliminar referente à adequação do valor da causa, impõe-se 

assinalar que, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor 

da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, 

o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende receber a 

diferença da indenização paga administrativamente, estimada em até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o proveito 

econômico pretendido, de fato, está equivocado, vez que do montante 

total deveria ter sido abatida a quantia já recebida. Desse modo, com 

fulcro no art. 292, § 3º, do CPC, corrijo o valor da causa para R$ 

27.656,25. Sobre a sustentada carência da ação, decorrente do 

pagamento administrativo, impende salientar que tal questão afeta o 

próprio mérito da demanda e será apreciada na sequência. Quanto ao 

mérito, assinale-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto ao argumento da requerida de que não se aplica no caso em 

tela a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que, de fato, não se aplica aqui as normas 

consumeristas porque ausente a opção de contratação e a escolha do 

fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de 

consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE 

QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO 

OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS 

RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO 

PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 
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e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se, do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela requerente e se a indenização já paga foi 

suficiente de acordo com a legislação correspondente. Melhor explicando, 

as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta 

probatória pretendida, existindo óbice a sua realização em face da 

hipossuficiência da parte demandante, o que importaria em delonga 

desnecessária na solução do litígio, o que atende aos princípios da 

economia e da celeridade processual. Restando, pois, evidenciada nos 

autos, a hipossuficiência técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa 

a inversão do ônus probatório, inclusive quanto à antecipação das 

despesas referentes à perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, 

do art. 373, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, observa-se que 

os documentos anexados aos autos, consistentes em boletim de 

ocorrência policial e em laudos médicos demonstram a ocorrência dos 

danos sofridos pela requerente decorrentes do acidente de veículo, bem 

como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com fratura em 

membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação”, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada 50%. Desta feita, restando comprovada, extreme de dúvida, 

através dos documentos carreados ao processo, que a invalidez parcial 

da requerente decorre de acidente de trânsito, afastando, assim, a 

alegação de ausência de nexo causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum 

a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei estabelece a indenização 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica 

e/ou funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, considerando 

que a lesão foi quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação 

de 50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. 

Nesse passo, levando-se em conta que a requerida já pagou à segurada a 

quantia de R$ 843,75, como constatado nos autos, sobeja-lhe uma 

diferença no valor de R$ 3.881,25. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização ou o pagamento a menor não gera abalo moral, 

vexame, humilhação, dor ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis 

aborrecimentos aos quais todos aqueles que vivem em sociedade estão 

sujeitos (TJMG - Apelação Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano 

de Mesquita Carneiro, 11ª Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). 

Logo, não há que se falar em responsabilização da requerida por danos 

morais. Por fim, quanto à condenação da parte ré em litigância de má-fé, 

assinale-se que a jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao 

distorcer a verdade dos fatos, a parte se porta de forma temerária e 

desleal ao devido processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no 

art. 80, do CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade 

por litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a 

olhos desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale 

de direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., 

REsp 906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso 

sub judice, o autor alega que a ré litiga em má-fé, porém sem qualquer 

apontamento específicos acerca de seus motivos, sendo certo que a 

requerida, ao menos da leitura da peça de defesa, apenas exerceu seu 

direito de defesa, sem alterar a verdade dos fatos. Portanto, não há se 

falar em má-fé processual. Diante do exposto, julgo parcialmente 

procedente o pedido formulado por Priscila Machado Soares na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora Líder do 

Consórcio do Seguro DPVAT, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 3.881,25 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00, nos termos dos §§ 2º e 8º, do art. 85 do CPC, 

dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza da 

demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG AC 10000181377185001 – Rel. Roberto 

Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028836-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE LUIZ TEIXEIRA DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ELOISE LUIZ TEIXEIRA DELGADO, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 27 

de abril de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura de braço, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 75%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em 

R$ 1.500,00. Não houve oposição das partes ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 
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vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada 

com sequelas em ombro direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 
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o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos 

autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Eloise Luiz Teixeira 

Delgado na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033826-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANUNCIADA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ANUNCIADA MARIA DA CONCEIÇÃO, qualificada nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 3 

de setembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

aceitar o seu requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de tornozelo 

esquerdo, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de R$ 

2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 
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intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta quantificadas 

em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, alega 

não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a 

lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência 

da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a improcedência do 

pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 

honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em 

impugnação, o autor reitera os termos da inicial e concorda com o 

resultado da perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. No 

que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em 

suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do 

CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em 

dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os danos morais de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em retificação do valor da 

causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). Além 

disso, sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 
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AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada 

com sequelas em tornozelo esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação 

Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu 

tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra processo, 

que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a 

parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência 

para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para 

persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a 

partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Anunciada Maria da 

Conceição na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 
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(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047587-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARCIA APARECIDA DA SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 8 de 

setembro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão da falta de 

pedido administrativo, bem como a carência da ação, em razão da falta de 

boletim de ocorrência elaborado por autoridade policial. Quanto ao mérito, 

alega ser imprescindível a produção de prova pericial, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00. Não houve oposição das 

partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 
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nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. No que tange à carência da ação, fundamentada na falta de boletim 

de ocorrência elaborado por autoridade policial, cumpre esclarecer que 

para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, não havendo, 

portanto, que se falar em carência da ação, só porque o BO contido nos 

autos foi elaborado com base em declarações da autora. Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pela requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada 

com sequelas em membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. De 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 134 de 651



acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou 

funcional parcial descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a 

lesão foi quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 

50% de 70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. 

Referente à proibição da requerida de comunicar-se com a autora extra 

processo, que, conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a 

ação, a parte requerida não deverá procurar a parte autora em sua 

residência para tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo 

para persuadi-la ou convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar 

que, a partir da distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser 

discutida ou solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, 

especialmente porque a proibição de abordagem na residência da parte 

autora não trará nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa 

ao pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Márcia Aparecida da 

Silva na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco centavos - (Anexo da 

Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019999-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR GOMES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JOSIMAR GOMES DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 28 

de abril de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter lesão em membro 

superior direito, fratura de clavícula direita e demais lesões a serem 

apuradas em perícia médica, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da falta de 

pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo 

do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 2.500,00, bem 

como pela condenação da ré em má-fé processual. Não houve oposição 

das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 
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– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. No que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à 

requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 

292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os 

danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Por fim, no 

que tange à carência da ação/cerceamento de defesa, atribuída pela ré à 

ausência de identificação do veículo, do RG e CPF da vítima e, por fim, da 

identificação do Município/Estado onde ocorreu o acidente, cabe 

esclarecer que a alegação está equivocada, pois a autora trouxe todas 

essas informações na inicial, segundo se infere do Id. 20005399. A 

identificação do veículo sinistrado, por sua vez, é irrelevante nas ações 

em que se objetiva o recebimento de indenização do DPVAT, diante do 

caráter social do seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de 

identificação do veículo como requisito para a cobertura do seguro, 

contentando-se com o registro do fato em boletim de ocorrência ou outro 

documento para comprovar o sinistro, impondo-se esclarecer que a 

documentação inicial não deixa dúvidas de que o sinistro ocorreu no 

Estado de Mato Grosso, mais precisamente em Primavera do Leste. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 
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securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em superior 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 
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ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Por fim, quanto à 

condenação da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a 

jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade 

dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido 

processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do 

CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade por litigância 

de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos 

desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de 

direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 

906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub 

judice, o autor alega que a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando 

que não houve protocolo do processo administrativo, apesar de ter 

provado o contrário, faltando com a verdade processual com a única e 

exclusiva finalidade de prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o 

autor não comprova que realmente requereu a indenização nas vias 

administrativas, de modo que não há falar em má-fé processual, pois não 

restou configurada qualquer modificação da verdade dos fatos ou prejuízo 

à parte autora. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Josimar Gomes dos Santos na Ação de Cobrança de 

Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG 

AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019960-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI SANTOS FEITOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VALDENI SANTOS FEITOSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO CIA 

DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 30 de setembro de 2018 sofreu 

um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, não ser necessário o exaurimento da via 

administrativa para ajuizar ação de cobrança de seguro DPVAT, 

inexistindo dúvida quanto ao seu interesse de agir. Diz ter sofrido fratura 

na costela esquerda e demais a serem apuradas em perícia médica 

judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a 

procedência do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na forma do § 8º, do 

art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

quantificada em 25%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, 

a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no 

polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a 

adequação do valor da causa conforme proveito econômico perseguido, 

sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da não 

conclusão do processo administrativo por falta de documentos. Quanto ao 

mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela condenação da ré em litigância de má-fé. Não houve oposição das 

partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 
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cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. No que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à 

requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 

292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00, não há se falar em retificação do 

valor da causa fixado nesse valor. Além disso, sem a quantificação da 

lesão não é possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 
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contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em estrutura 

torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 25%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 25%, revela-se justa e adequada a fixação de 25% de 

100% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 3.375,00. Quanto à 

condenação da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a 

jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade 

dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido 

processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do 

CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade por litigância 

de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos 

desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de 

direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 

906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub 

judice, o autor alega que a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando 

que não houve protocolo do processo administrativo, apesar de ter 

provado o contrário, faltando com a verdade processual com a única e 

exclusiva finalidade de prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o 

autor não comprova que realmente apresentou os documentos 

necessários á regulação do sinistro, como também não se verifica falácia 

nos argumentos da requerida ao defender-se na demanda, na medida em 

que sustenta a ausência de interesse processual justamente na inércia da 

parte quando da solicitação da documentação necessária à regulação do 

sinistro, de modo que não há falar em má-fé processual. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Valdeni Santos Feitosa 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 
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honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade, sobretudo 

porque a autora pede indenização de até R$ 13.500,00. Decorrido o prazo 

para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se 

vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas 

ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os 

devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz 

e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG AC 10000181377185001 – 

Rel. Roberto Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018663-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINO AMORIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

NATALINO AMORIM DOS SANTOS, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 7 

de janeiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em 

R$ 1.500,00. Não houve oposição das partes ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 
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EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado 

com sequelas em joelho direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 
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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos 

autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Natalino Amorim dos 

Santos na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do § 8º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019774-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO FIRME DE OLIVEIRA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

RENATO FIRME DE OLIVEIRA NETO, qualificado nos autos, propôs “Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em face de PORTO SEGURO 

CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, porque, segundo alega, no dia 23 de março de 2019 sofreu um 

acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial e 

permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a negativa ao 

requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos morais 
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sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de ombro esquerdo, 

membro superior esquerdo e demais lesões a serem apuradas em perícia 

médica judicial, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e pede a 

procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as partes só 

ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de R$ 

2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta quantificadas 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

inépcia da inicial por ausência de alguns documentos, além da ausência de 

interesse de agir em razão da não conclusão do processo administrativo 

por falta de documentos. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca 

da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela condenação da ré em litigância 

de má-fé. Não houve oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00, não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado nesse valor. Além disso, sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao 
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mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em ombro 

esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 
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acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. Quanto à 

condenação da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a 

jurisprudência tem adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade 

dos fatos, a parte se porta de forma temerária e desleal ao devido 

processo, incorrendo, assim, nas condutas previstas no art. 80, do 

CPC[2]. Considere-se, ainda, que “A aplicação de penalidade por litigância 

de má-fé exige dolo específico, perfeitamente identificável a olhos 

desarmados, sem o qual se pune indevidamente a parte que se vale de 

direitos constitucionalmente protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 

906.269, Min. Gomes de Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub 

judice, o autor alega que a ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando 

que não houve protocolo do processo administrativo, apesar de ter 

provado o contrário, faltando com a verdade processual com a única e 

exclusiva finalidade de prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se dos 

autos que não há prova de que realmente houve protocolo administrativo 

ou de que foram apresentados os documentos necessários à regulação 

do sinistro, de modo que não há falar em má-fé processual. Diante do 

exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Renato 

Firme de Oliveira Neto na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta 

em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 

580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar 

da data da citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários 

advocatícios, pelo princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte 

que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas 

processuais. O não atendimento do requerimento administrativo configura 

resistência injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos 

honorários de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA 

VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – 

SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS 

E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro 

obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a 

seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os 

honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – 

N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 

31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a 

requerida, ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do 

§ 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em 

conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG 

AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020384-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILAMAR LOPES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

SILAMAR LOPES DE SOUZA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, 

segundo alega, no dia 11 de maio de 2018 sofreu um acidente de trânsito, 

que resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam 

os documentos anexados aos autos. Diz ter sofrido lesão grave em 

membro inferior esquerdo, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização, enfatizando que a requerida até a presente data não analisou 

a documentação juntada no processo administrativo. Pede, pois, a 

procedência do pleito, bem como que os honorários sejam fixados em 20% 

sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a hipótese do § 8º, do art. 

85, do CPC, além da inversão do ônus da prova. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada 

em 50%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de requerimento administrativo, além da 

incompetência territorial e pede o chamamento do feito à ordem, a fim de 

que o autor seja intimado para juntar aos autos comprovante de residência 

em seu nome. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo 

do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. As partes não se opuseram ao resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 
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para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. Sobre a 

alegada incompetência territorial, impõe-se esclarecer que, de acordo com 

a Súmula 540, do STJ “na ação de cobrança do seguro DPVAT, constitui 

faculdade do autor escolher entre os foros do seu domicílio, do local do 

acidente ou ainda do domicílio do réu”. Assim, considerando que o 

endereço da seguradora é em Cuiabá, não há se falar em incompetência 

deste juízo para processar o feito, independentemente do local onde 

ocorreu o sinistro. No que se refere à ausência de comprovante de 

residência em nome do autor, impende esclarecer que o endereço contido 

na conta de luz inserida em Id. 20053207, em nome de Juraci José de 

Souza, é o mesmo informado pelo autor na procuração e na perícia 

médica, não havendo dúvida quanto ao local do seu domicílio. Por essa 

razão, não há se falar em irregularidade processual que mereça reparo. 

Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que 

o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 
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MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50% revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Silamar Lopes de Souza 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, cumprindo salientar, quanto à fixação da verba 

honorária, que quando for ínfimo o valor da condenação, como neste 

caso, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido: “Pequeno 

que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os honorários de 

advogado, que devem corresponder à justa remuneração do trabalho 

profissional; nada importa que o vulto da demanda não justifique a 

despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o advogado a 

acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy 

Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao determinar 

se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor aviltante os 

honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. Gomes de 

Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte no art. 85, § 

8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se 

em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior 

complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável 

tempo exigido para o seu serviço, cumprindo salientar não se aplicar aqui 

as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio da causalidade. Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027353-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL MACHADO BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

ISMAEL MACHADO BARBOSA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 21 

de novembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 
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fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fraturas de 

maléolo esquerdo, fíbula esquerda, membro inferior esquerdo e demais 

lesões a serem apuradas em perícia médica, fazendo, assim, jus ao 

pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, bem como que 

a comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, 

se for menor, na quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do 

CPC. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo 

pericial apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de pedido administrativo, bem como apontando irregularidade na 

representação processual, ao argumento de que a procuração é 

desatualizada. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo 

do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em R$ 1.500,00, bem 

como pela condenação da ré me má-fé processual. Não houve oposição 

das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço 

diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade 

de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das 

preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, 

não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a 

indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as 

seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a 

parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido 

esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. No que se refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à 

requerida em suas argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 

292, V, do CPC, o valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido”, de sorte que se o 

demandante pretende receber a quantia de até o teto máximo da 

indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 149 de 651



danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se falar em 

retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Sobre a 

apontada irregularidade na representação processual, impende assinalar 

que, diferentemente do sustentado, a procuração não é desatualizada, 

conforme se vê em Id. 21130407 e, além disso, é certo que qualquer 

dúvida a esse respeito ficou devidamente sanada quando da realização 

da perícia judicial, em audiência de conciliação, na qual se fez presente o 

autor, acompanhado do advogado constituído nos autos. Por fim, no que 

tange à inépcia da inicial/cerceamento de defesa, atribuída pela ré à 

ausência de identificação do veículo, do RG e CPF da vítima e, por fim, da 

identificação do Município/Estado onde ocorreu o acidente, cabe 

esclarecer que a alegação está equivocada, pois o autor trouxe todas 

essas informações na inicial, segundo se infere do Id. 21130407. A 

identificação do veículo sinistrado, por sua vez, é irrelevante nas ações 

em que se objetiva o recebimento de indenização do DPVAT, diante do 

caráter social do seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de 

identificação do veículo como requisito para a cobertura do seguro, 

contentando-se com o registro do fato em boletim de ocorrência ou outro 

documento para comprovar o sinistro, impondo-se esclarecer que a 

documentação inicial não deixa dúvidas de que o sinistro ocorreu no 

Estado de Mato Grosso, mais precisamente em Primavera do Leste (Id. 

21130408). Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e prontuário de 

atendimento médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram 

a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente 

de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado 

com sequelas em membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na 

“Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. 

Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro 

Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência 

quando presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo 

causal entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela 

vítima, segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 
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segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Quanto à condenação 

da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a jurisprudência tem 

adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade dos fatos, a parte 

se porta de forma temerária e desleal ao devido processo, incorrendo, 

assim, nas condutas previstas no art. 80, do CPC[2]. Considere-se, ainda, 

que “A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige dolo 

específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se 

pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente 

protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 906.269, Min. Gomes de 

Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub judice, o autor alega que a 

ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando que não houve protocolo 

do processo administrativo, apesar de ter provado o contrário, faltando 

com a verdade processual com a única e exclusiva finalidade de 

prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o autor não comprova 

que realmente formalizou o seu pedido nas vias administrativas, tampouco 

que apresentou os documentos necessários à regulação do sinistro, de 

modo que não há falar em má-fé processual. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Ismael Machado Barbosa 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei 

n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Quanto aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, 

cumpre assinalar que a parte que deu causa à propositura da ação deve 

responder pelas despesas processuais. O não atendimento do 

requerimento administrativo configura resistência injustificada a impor a 

condenação do réu ao pagamento dos honorários de sucumbência, tendo 

sido esse o entendimento da jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO 

CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE 

COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado 

para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao 

pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as 

custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio 

da causalidade.” (TJMT – N.U 1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de 

Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 01/08/2019 – destaquei). Assim, 

condeno, ainda, a requerida, ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, 

levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. 

[2] TJMG AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 

26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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EUZÉBIO MATILDES DIAS, qualificado nos autos, propôs Ação de 

Cobrança em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 26 de dezembro de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que 
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resultou em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Diz que em virtude da lesão sofrida faz 

jus ao pagamento integral da indenização, sem graduação da invalidez, 

enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a Lei 

11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da pessoa humana. Pede, 

assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada ao 

pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, além da inversão do 

ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da demandada. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de apresentação dos documentos 

necessários à regulação do sinistro quando do requerimento 

administrativo. No mérito, diz hão haver prova de que o veículo envolvido 

no acidente estava acobertado pelo seguro, vez que não foi informada a 

placa do veículo para assim se aferir se o prêmio estava pago, 

enfatizando ser imprescindível a produção de prova pericial, a fim de se 

aferir o grau da lesão indenizável. Requer, por fim, o acolhimento das 

preliminares arguidas e extinção do processo sem resolução do mérito ou, 

em caso de procedência, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, em caso de 

condenação. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se pronunciarem acerca da perícia médica 

realizada, que apurou disfunções temporárias. A ré foi favorável ao 

resultado obtido na perícia, enquanto que o autor nada falou. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que tange à inconstitucionalidade 

alegada pelo requerente que, em suma, se refere ao uso da Tabela Anexa 

da Lei 11.945/2009, cumpre salientar que tal argumento foi rechaçado pelo 

Pleno do Supremo Tribunal Federal, via controle concentrado, no 

julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que entendeu ser constitucional a 

utilização da tabela anexa, não violando os princípios da 

proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao retrocesso social. 

Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: “APELAÇÃO CÍVEL - 
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AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP - 

CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL – PRINCÍPIOS NÃO 

VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 4.627 PELO STF - 

INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - NECESSIDADE DE 

GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE R$13.500,00 - 

INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – RECEBIMENTO INTEGRAL 

NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA 

MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quanto à suposta inconstitucionalidade das regras legais que 

criaram uma tabela para o cálculo do montante devido a título de 

indenização em favor do segurado acidentado, cuida-se de medida que 

não afronta o ordenamento jurídico. (STF - ADI 4350, ADI 4627). A 

alegação genérica de ofensa à dignidade da pessoa humana não pode 

descaracterizar o escopo de proteção proporcionado pelo referido 

princípio. Quanto ao princípio da vedação ao retrocesso social, também 

não se vislumbra qualquer ofensa ao texto constitucional. (STF - ADI 4350, 

ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve ser estipulado com 

observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao 

percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura máxima é de até 

R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 

11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via administrativa a 

integralidade da indenização, não cabe mais nenhum ressarcimento.” 

(TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de 

Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – Quarta Câmara de 

Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – destaquei). Como se vê, 

estando superada, de há muito, tal tese, não há que se rediscutir a 

matéria. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Os documentos anexados aos autos, consistentes em 

boletim de ocorrência policial e prontuário de atendimento médico, 

demonstram que o autor sofreu acidente veicular em 26 de dezembro de 

2018, na cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT. Contudo, nessa 

mesma documentação não é possível aferir a possibilidade de a vítima ter 

sofrido invalidez, especialmente porque o laudo médico pericial atesta que 

a lesão descrita pelo autor e constatada em avaliação clínica, na realidade, 

possui natureza temporária e não de invalidez. O médico perito constatou 

que o autor sofreu “ferimento corto contuso superficial – sutura” e 

descreveu o quadro clínico como sendo de “disfunções apenas 

temporárias”, resultado não desconstituído pelo conjunto probatório, vez 

que não consta nos autos, como já mencionado, qualquer documento 

médico que aponte para sequelas ou invalidez. Em suma, o autor não 

logrou êxito na comprovação da invalidez permanente indenizável, de 

modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Euzébio Matildes Dias 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Companhia de Seguros S/A, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do 
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art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém 

a cobrança em razão da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

com as cautelas necessárias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038677-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARCELO LEIVAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

LEANDRO MARCELO LEIVAS, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 2 de 

agosto de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura de 

tíbia direita, lesão ligamentar em joelho direito e demais a serem apuradas 

em perícia médica, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização e 

pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação entre as 

partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam fixados 

em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de 

R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados 

documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação da 

demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as partes 

intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no 

referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta quantificadas 

em 75%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

interesse de agir em razão da falta de prova acerca da entrega da 

documentação necessária no processo administrativo. Quanto ao mérito, 

alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade 

entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado boletim de 

ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial, pugnando 

pela fixação da verba honorária em R$ 2.500,00, bem como pela 

condenação da ré me má-fé processual. Não houve oposição das partes 

ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente 

do pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção 

de outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 
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concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e de atendimento 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em membro inferior direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para 

Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão 

parcial incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer 

que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 155 de 651



Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Quanto à condenação 

da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a jurisprudência tem 

adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade dos fatos, a parte 

se porta de forma temerária e desleal ao devido processo, incorrendo, 

assim, nas condutas previstas no art. 80, do CPC[2]. Considere-se, ainda, 

que “A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige dolo 

específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se 

pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente 

protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 906.269, Min. Gomes de 

Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub judice, o autor alega que a 

ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando que não houve protocolo 

do processo administrativo, apesar de ter provado o contrário, faltando 

com a verdade processual com a única e exclusiva finalidade de 

prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o autor não comprova 

que realmente formalizou o seu pedido nas vias administrativas, tampouco 

que apresentou os documentos necessários à regulação do sinistro, de 

modo que não há falar em má-fé processual, cabendo esclarecer que a 

Ata Notarial de Constatação de Fato e demais documentos utilizados pela 

parte autora para justificar a ausência de protocolo nas vias 

administrativas não afasta o obrigação do segurado de buscar a 

indenização junto à Seguradora, sendo certo que cada caso deve ser 

analisado de forma individual e concreta. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Leandro Marcelo Leivas 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido (dano 

moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do 

CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como 

de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e 

o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência deverá ser 

suportada em igual proporção entre as partes, cabendo salientar não ser 

aplicável ao caso o princípio da causalidade, tendo em vista a ausência de 

prova de que houve pedido administrativo. Suspendo, porém a cobrança 

em relação ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, 

CPC). Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395. 

[2] TJMG AC 10000181377185001 – Rel. Roberto Vasconcelos, j. 

26.3.2019)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035969-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LIRIO DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

JOSÉ LÍRIO DUARTE, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança” 

em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica 

de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

14 de outubro de 2015, sofreu um acidente de trânsito, que resultou em 

sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fraturas de 

fêmur esquerdo, em membro inferior esquerdo e demais lesões a serem 

apuradas em perícia médica, fazendo, assim, jus ao pagamento de 
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indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a ausência de interesse de agir em razão 

da falta de prova acerca da entrega da documentação necessária no 

processo administrativo. Aponta, ainda, irregularidade na representação 

processual, tendo em vista tratar de pessoa analfabeta, sendo necessário 

instrumento público e sustenta a prejudicial de mérito de prescrição trienal. 

Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo 

de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial, pugnando pela fixação da verba honorária em 

R$ 2.500,00, bem como pela condenação da ré me má-fé processual. Não 

houve oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. 

Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não 

haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, 

I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 
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possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. No que 

tange à apontada irregularidade na representação processual do autor, 

impõe-se esclarecer que, apesar de o documento de identidade do autor 

identificá-lo como analfabeto, ele compareceu em audiência e conciliação 

e perícia médica, devidamente acompanhado do advogado constituída nos 

autos sanou qualquer dúvida acerca da representação processual, não 

havendo que se falar em suspensão do processo para regularização da 

procuração. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre 

salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e de atendimento 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em membro inferior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica 

para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de 

lesão parcial incompleta, quantificada em 50%. Outrossim, cumpre 

esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é 

dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando presentes 

outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o 

acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo 

entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE 

– NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – 

PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o 

depósito da quota parte pertencente aos filhos menores em conta 

poupança, não remanesce interesse recursal nesse ponto. O Boletim de 

ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo de causalidade entre 

o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo outras provas que 

demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que condena a 

seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do segurado.” 

(TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira 

da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 

– destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos 

autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no 

boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 
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produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Quanto à condenação 

da parte ré em litigância de má-fé, assinale-se que a jurisprudência tem 

adotado o entendimento de que, ao distorcer a verdade dos fatos, a parte 

se porta de forma temerária e desleal ao devido processo, incorrendo, 

assim, nas condutas previstas no art. 80, do CPC[2]. Considere-se, ainda, 

que “A aplicação de penalidade por litigância de má-fé exige dolo 

específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se 

pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente 

protegidos (ação de defesa)” (STJ-3ªT., REsp 906.269, Min. Gomes de 

Barros, j. 16.10.07, DJU 29.10.07) No caso sub judice, o autor alega que a 

ré tenta levar este douto juízo ao erro, alegando que não houve protocolo 

do processo administrativo, apesar de ter provado o contrário, faltando 

com a verdade processual com a única e exclusiva finalidade de 

prejudicar o seu direito. Contudo, verifica-se que o autor não comprova 

que realmente formalizou o seu pedido nas vias administrativas, tampouco 

que apresentou os documentos necessários à regulação do sinistro, de 

modo que não há falar em má-fé processual, cabendo esclarecer que a 

“Ata Notarial de Constatação de Fato” e demais documentos utilizados pela 

parte autora para justificar a ausência de protocolo nas vias 

administrativas não afasta o obrigação do segurado de buscar a 

indenização junto à Seguradora, sendo certo que cada caso deve ser 

analisado de forma individual e concreta. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por João Lírio Duarte na Ação 

de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido (dano 

moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor 

da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos 

advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência 

deverá ser suportada em igual proporção entre as partes, cabendo 

salientar não ser aplicável ao caso o princípio da causalidade, tendo em 

vista a ausência de prova de que houve pedido administrativo. Suspendo, 

porém a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da justiça 

gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395. [2] TJMG AC 10000181377185001 – Rel. Roberto 

Vasconcelos, j. 26.3.2019)
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PAOLA BORGUETI BLEICHEVEL, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT por Invalidez” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 18 de maio de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido lesão grave em joelho direito, fazendo, assim, jus ao pagamento 

de indenização, enfatizando que a requerida não atendeu ao seu pedido 

administrativo. Alega ter custeado as despesas médicas referentes ao 

tratamento da lesão indenizável no valor total de R$ 1.142,26, que deve 

ser reembolsado. Pede, pois, a procedência do pleito, com a condenação 

da ré ao pagamento do seguro, além das custas e dos honorários, além da 

inversão do ônus da prova. Foram anexados documentos. Em despacho 

inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência de 

conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, bem como a adequação do valor da 

causa, conforme proveito econômico perseguido, sustentando, ainda, a 

ausência de interesse de agir em razão da falta de requerimento 

administrativo referente às DAMs. Quanto ao mérito, alega não haver 

prova acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o 

acidente narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época 
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do sinistro ou laudo do IML, bem como que não foram comprovadas as 

despesas médicas, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, a autora 

reitera o pleito inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido na 

perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo 

sentença, por não haver necessidade de produção de outras provas, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de 

adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas pela 

requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo não 

enseja a extinção do processo por falta de interesse de agir. No que se 

refere ao valor da causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas 

argumentações, pois, de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o 

valor da causa será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano 

moral, o valor pretendido”, de sorte que se a demandante pretende 

receber a quantia de até o teto máximo da indenização, que é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) mais as DAMs de R$ 1.142,26 (um 

mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), não há se falar 

em retificação do valor da causa fixado em R$ 14.642,26 (quatorze mil, 

seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). Além disso, 

sem a quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do 

proveito econômico pretendido. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante 

ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 
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Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pela requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em joelho 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial e no boletim, 

sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o 

boletim de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o 

laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso 

de indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 2.531,25. No que tange 

aos danos emergentes – DAMS, pontue-se que a nova redação do art. 3º 

da Lei n.º 6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei N.º 11.482/07, prevê o 

respectivo reembolso em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

desde que devidamente comprovadas as despesas. Na espécie, a autora 

comprova satisfatoriamente, por meio de notas e recibos, que as 

despesas médica tidas no tratamento das lesões e descritas na inicial, no 

montante de R$ 1.142,26, realmente se referem ao joelho direito, não 

restando dúvida acerca da responsabilidade da seguradora pelo 

reembolso desse valor. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 

formulado por Paola Borgueti Bleichevel na Ação de Cobrança de Seguro 
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DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), mais o reembolso da quantia de R$ 1.142,26 (mil, cento e 

quarenta e dois reais e vinte e seis centavos) de despesas médicas, que 

deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), exceto em relação ao 

reembolso que deverá incidir desde a data da despesa. Condeno-a, ainda, 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

cumprindo salientar, quanto à fixação da verba honorária, que quando for 

ínfimo o valor da condenação, como neste caso, a jurisprudência tem se 

posicionado no seguinte sentido: “Pequeno que seja o valor da causa, os 

tribunais não podem aviltar os honorários de advogado, que devem 

corresponder à justa remuneração do trabalho profissional; nada importa 

que o vulto da demanda não justifique a despesa, máxime se o processo 

foi trabalhoso, obrigando o advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª 

T., AI 325.280-AgRg, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 

20, § 4º, do CPC, ao determinar se decida por equidade, não autoriza se 

fixem em valor aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 

18.647, Min. Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, 

com suporte no art. 85, § 8º, do CPC, fixo a verba honorária em R$ 

1.000,00 (mil reais), levando-se em conta a natureza da demanda, que não 

é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, cumprindo 

salientar não se aplicar aqui as normas do art. 86, do CPC, dado o princípio 

da causalidade. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim 

certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora 

para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as contrarrazões 

no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] 

MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. 

Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044877-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WATANAAN FELIPE DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

WATANAAN FELIPE DA CUNHA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 17 

de janeiro de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, a inépcia da inicial por ausência de alguns 

documentos, além da ausência de interesse de agir em razão da falta de 

pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca da 

invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente narrado, 

pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo 

do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial. Não houve oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
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ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Por fim, no 

que tange à carência da ação/cerceamento de defesa, atribuída pela ré à 

ausência de identificação do veículo, do RG e CPF da vítima e, por fim, da 

identificação do Município/Estado onde ocorreu o acidente, cabe 

esclarecer que a alegação está equivocada, pois a autora trouxe todas 

essas informações na inicial, segundo se infere do Id. 24694153. A 

identificação do veículo sinistrado, por sua vez, é irrelevante nas ações 

em que se objetiva o recebimento de indenização do DPVAT, diante do 

caráter social do seguro, não trazendo, a lei, a obrigatoriedade de 

identificação do veículo como requisito para a cobertura do seguro, 

contentando-se com o registro do fato em boletim de ocorrência ou outro 

documento para comprovar o sinistro, impondo-se esclarecer que a 

documentação inicial não deixa dúvidas de que o sinistro ocorreu no 

Estado de Mato Grosso, mais precisamente em Várzea Grande. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 
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encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que o prontuário médico 

carreado aos autos pelo autor, ao contrário do afirmado pela requerida, 

demonstra a ocorrência dos danos sofridos pelo requerente decorrente 

de acidente de veículo, bem como o nexo de causalidade, tendo sido 

diagnosticado com sequelas em membro inferior direito, o que foi 

confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos 

autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, quantificada em 

50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de pagamento de 

Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de 

ocorrência quando presentes outros elementos nos autos que 

demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 70%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

70% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.725,00. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Watanaan Felipe da 

Cunha na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do 

valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido 

(dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde 

se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor 

da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos 

advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência 

deverá ser suportada em igual proporção entre as partes, cabendo 

salientar não ser aplicável ao caso o princípio da causalidade, tendo em 

vista a ausência de prova de que houve pedido administrativo. Suspendo, 

porém, a cobrança em relação ao autor por ser beneficiário da justiça 

gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para eventual recurso e 

assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte 

autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 
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NILTAIR MOREIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 4 de abril 

de 2018 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura do punho 

direito e várias lesões pelo corpo, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, ausência de interesse de agir em razão 

da falta de pedido administrativo. Quanto ao mérito, alega não haver prova 

acerca da invalidez ou do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente 

narrado, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do sinistro 

ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de 

condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor 

reitera os termos da inicial. Não houve oposição das partes ao resultado 

obtido na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser possível o 

acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça 

parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro 

DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos 

do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar 

em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 
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(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos médicos 

e boletim de ocorrência trazidos com a inicial, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstra a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em punho direito, o 

que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 
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Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Niltair Moreira na Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 

(um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - (Anexo 

da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido (dano 

moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor 

da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos 

advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência 

deverá ser suportada em igual proporção entre as partes, cabendo 

salientar não ser aplicável ao caso o princípio da causalidade, tendo em 

vista a ausência de prova de que houve pedido administrativo, cabendo 

esclarecer que o fato de ter sido reconhecido o interesse processual, 

independentemente do requerimento administrativo, não significa dizer que 

a ré deu causa ao processo, vez que não lhe foi dada oportunidade de 

analisar o pedido nas vias administrativas. Suspendo, porém, a cobrança 

da verba honorária e das custas em relação ao autor por ser beneficiário 

da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para eventual 

recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista dos 

autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 

(quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não as 

contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005141-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAMEDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

MARCELO MAMEDES DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Despesas Médicas e 

Suplementares e Indenização por Danos Morais” em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 19 de dezembro de 

2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade 

parcial e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos 

autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a fornecer a 

negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e os danos 

morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido fratura em membro 

superior esquerdo, coluna cervical, estrutura crânio facial e demais lesões 

a serem apuradas, fazendo, assim, jus ao pagamento de indenização em 

grau maior, ou seja, em 100%, bem como ao reembolso das despesas 

médicas tidas no valor de R$ 2.409,20 (dois mil, quatrocentos e nove reais 

e vinte centavos), além dos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Pede, assim, a procedência do pleito, bem como que a 

comunicação entre as partes só ocorra mediante o processo e que os 

honorários sejam fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ou 

em 20% sobre o valor da causa, caso o direito reconhecido seja irrisório, 

conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% 

e 10%. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da 

lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a ausência de 

documentação necessária ao processamento administrativo, pugnando 
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pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, 

do CPC. Pede, ainda, a retificação do valor da causa de acordo com o 

proveito econômico almejado. Quanto ao mérito, alega que, não haver 

prova de que o acidente tenha sido causado por veículo ou mesmo do 

nexo de causalidade entre esse acidente e o dano sofrido, bem como das 

despesas médicas descritas, enfatizando que o autor já recebeu o 

reembolso administrativamente e refuta a pretensão quanto aos danos 

morais. Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e 

extinção do processo sem resolução do mérito ou a improcedência do 

pedido. Pede, ainda, a fixação dos juros a partir da citação válida, 

correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários 

em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o 

autor reitera os termos da inicial e pede a condenação da requerida em 

litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da 

pretensão, haja vista que qualquer seguradora que faça parte do 

consórcio é parte legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, 

dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos termos do art. 

7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, demandar em face 

de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da 

jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – 

PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – 

COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI 

ANTIGA- PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para 

fins de pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de pedido administrativo não enseja a 

extinção do processo por falta de interesse de agir. Quanto ao valor da 

causa, nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, 

de acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será 

“na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido”, de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de 

até o teto do seguro DPVAT, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), conforme prevê a Lei n. 6.194/74, mais as despesas 

médicas de R$ 2.409,20 (dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte 

centavos) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de danos morais, não há se 

falar em retificação do valor da causa, fixado em R$ 30.909,20 (trinta mil, 

novecentos e nove reais e vinte centavos), mesmo porque sem a 

quantificação da lesão não é possível atribuir valor exato do proveito 

econômico pretendido. Rejeito, portanto, as preliminares. Respeitante ao 

mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está 

previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o 

amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de 

início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa 

do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 
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(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e em laudo 

médico, ao contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência 

dos danos sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, 

bem como o nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas 

em membro superior esquerdo e lesão neurológica, o que foi confirmado 

na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” anexada aos autos, que 

concluiu tratar-se de lesões parciais incompletas, quantificadas em 50% e 

10%, consecutivamente. Desta feita, restando comprovada, extreme de 

dúvida, através dos documentos carreados ao processo, sobretudo os 

documentos médicos, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, o 

requerente teve afetadas de forma parcial e definitiva as funções de 

membro superior esquerdo e sofreu lesão neurológica, quantificadas em 

50% e 10%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. De acordo 

com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou 

funcionais parciais descritas correspondem a 70% e 100% logo, 

considerando que as lesões foram quantificadas 50% e 10% revela-se 

justa e adequada a fixação de 50% de 70% e 10% de 100% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 6.075,00 (seis mil, setenta e cinto reais), 

que é a somatória das lesões (R$ 4.725,00 + R$ 1.350,00). No que tange 

aos danos emergentes – DAMS, pontue-se que a nova redação do art. 3º 

da Lei n.º 6.194/74, dada pelo art. 8º da Lei N.º 11.482/07, prevê o 

respectivo reembolso em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

desde que devidamente comprovadas as despesas. Na espécie, o 

conjunto probatório é suficiente a comprovar que a cirurgia a qual foi 

submetida o autor em 22.12.2017, conforme nota fiscal Id. 17830875, foi 

para tratamento da lesão sofrida em acidente de trânsito, pois a data 

condiz com a época do acidente e justifica o pagamento administrativo a 

menor, vez que a regulação do sinistro foi anterior, segundo se infere do 

recibo contido em Id. 17830873. Portanto, não resta dúvida acerca da 

responsabilidade da seguradora pelo reembolso de valores despendidos 

pelo autor no tratamento médico no valor de R$ 2.409,20 (dois mil, 

quatrocentos e vinte e nove reais e vinte centavos). Referente à proibição 

da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 
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à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. No que tange ao 

argumento de que a requerida deverá ser condenada como litigante de 

má-fé impõe-se esclarecer que, para a configuração da litigância de 

má-fé, na hipótese descrita no art. 80, II, do CPC, faz-se necessária a 

presença de elementos que denotem a real intenção do litigante em faltar 

com a verdade, a fim de confundir a parte adversa ou de iludir o julgador, 

para a obtenção de vantagem no processo, situação não verificada nos 

autos. Ademais, cumpre ressaltar que, de acordo com a jurisprudência, a 

condenação em litigância de má-fé exige o preenchimento de três 

requisitos, quais sejam, que a conduta esteja inserida dentre as hipóteses 

previstas no art. 80, que à parte tenha sido dada oportunidade de se 

defender e, por último, que a conduta tenha trazido prejuízo à parte 

adversa, consoante se observa dos seguintes julgados: “Para a 

condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de 

três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma 

das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que a parte 

tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da 

sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa.” (RSTJ 135/187, 

146/136 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

FINANCIAMENTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO 

CABIMENTO – Ausência dos requisitos – Para que a parte seja condenada 

em litigância de má-fé é necessário o preenchimento de três requisitos, 

quais sejam, que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses 

taxativas elencadas no artigo 80 do novo Código de Processo Civil, que 

tenha sido oferecido a parte oportunidade de defesa e que a sua conduta 

resulte algum prejuízo processual à parte adversa – Ausente a má-fé 

processual e o prejuízo, também processual, para a parte ré, não é cabível 

a condenação da parte autora na penalidade prevista no citado art. 80 do 

CPC.” (TJMG – Apelação Cível 1000018120165801 – DJe 2.4.2019 – 

destaquei). Como se vê, inexistindo a má-fé processual e o prejuízo à 

parte adversa durante a instrução, não há que se falar em litigância de 

má-fé. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado por Marcelo Mamedes da Silva na Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT proposta em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor R$ 6.075,00 (seis mil, setenta e cinto 

reais) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), mais o reembolso da quantia de R$ 

2.409,20 (dois mil, quatrocentos e nove reais e vinte centavos) de 

despesas médicas, que deverão ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426), 

exceto em relação ao reembolso que deverá incidir desde a data da 

despesa. Considerando que o autor decaiu de parte considerável do 

pedido (dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do 

CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os 

litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, 

que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço, a sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre as 

partes. Suspendo, porém a cobrança em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 8º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.
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FÁBIO EDUARDO FIGUEIREDO, qualificado nos autos, propôs Ação de 

Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT em face de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 20 de maio de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

que em virtude da lesão sofrida em membro inferior direito faz jus ao 

pagamento integral da indenização a ser fixada em 40 salários mínimos. 

Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a requerida condenada 

ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos honorários 

advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 

inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, a 

ausência de apresentação dos documentos necessários à regulação do 

sinistro quando do requerimento administrativo. No mérito, diz não haver 

prova acerca da invalidez sustentada, uma vez que a própria 

documentação inicial aponta nesse sentido, requerendo, por isso, o 

acolhimento das preliminares arguidas e extinção do processo sem 

resolução do mérito ou, em caso de procedência, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC, em caso de condenação. A audiência de conciliação restou 

inexitosa, saindo as partes intimadas para se pronunciarem acerca da 

perícia médica realizada, que apurou disfunções temporárias. Em 

impugnação o autor reitera os termos da inicial. As partes não se 

opuseram ao resultado obtido no laudo pericial, tendo o autor salientado 

ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e 

despesas processuais. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de 

outras provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares 

arguidas pela requerida, cabendo salientar, quanto à primeira, não ser 

possível o acolhimento da pretensão, haja vista que qualquer seguradora 

que faça parte do consórcio é parte legítima para pagar a indenização do 

seguro DPVAT, dada a solidariedade existente entre as seguradoras, nos 

termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, assim, a parte autora, 

demandar em face de quem melhor lhe aprouver, tendo sido esse o 

entendimento da jurisprudência, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 
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DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar 

que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Os documentos 

anexados aos autos, consistentes em boletim de ocorrência policial e 

prontuário de atendimento médico, demonstram que o autor sofreu 

acidente veicular em maio de 2019. Contudo, nessa mesma documentação 

não é possível aferir a possibilidade de a vítima ter sofrido invalidez, 

especialmente porque o laudo médico pericial atesta que a lesão descrita 

pelo autor e constatada em avaliação clínica, na realidade, possui 

natureza temporária e não de invalidez. O médico perito constatou que o 

autor sofreu “contusão membro inferior D – TTO Conservador” (sic) e 

descreveu o quadro clínico como sendo de “disfunções apenas 

temporárias”, resultado não desconstituído pelo conjunto probatório, vez 

que não consta nos autos, como já mencionado, qualquer documento 

médico que aponte para sequelas ou invalidez. Em suma, o autor não 

logrou êxito na comprovação da invalidez permanente indenizável, de 

modo que a improcedência do pedido é medida que se impõe. Diante do 

exposto, julgo improcedente o pedido formulado por Fábio Eduardo 

Figueiredo na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da 

Porto Seguro Companhia de Seguros S/A, declarando extinto o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, do 

art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo 

advogado e o pouco tempo exigido para o seu serviço. Suspendo, porém 

a cobrança em razão da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, arquive-se 

com as cautelas necessárias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P. I. C.
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Processo Número: 1020759-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIVALDO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos n. 1020759-95.2019.8.11.0041 – PJE SIVALDO DA CONCEIÇÃO, 

qualificado nos autos, propôs “Ação de Cobrança de Seguro DPVAT” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 

1º1.2019 sofreu um acidente, provocando-lhe invalidez permanente, 

conforme atestam os inclusos documentos médicos, fazendo, assim, jus à 

indenização prevista na Lei n. 6.194/74, com redação dada pela Lei n. 

11.482/2007. Pede, assim, a procedência do pleito, a fim de ver a 

requerida condenada ao pagamento da verba indenizatória, bem como dos 

honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. Em contestação, a requerida pede, preliminarmente, a 
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inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo 

passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem como a ausência 

de requerimento administrativo. Impugna a gratuidade da justiça e, no 

mérito, diz não ser devido o pagamento de indenizado a segurado 

inadimplente, como no caso da autora, enfatizando inexistir prova acerca 

da invalidez narrada ou do nexo causal entre a suposta lesão e o acidente 

de trânsito, pois sequer foi juntado boletim de ocorrência da época do 

sinistro ou laudo do IML, requerendo a improcedência do pleito e, em caso 

de condenação, a fixação dos juros a partir da citação válida, correção 

monetária conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em 

patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC. Requer, por fim, o 

acolhimento das preliminares arguidas e, no mérito, pugna pela 

improcedência do pedido. A audiência de conciliação restou inexitosa, 

saindo as partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial 

apresentado no referido ato processual, apontando lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75% . Em impugnação, a parte autora reitera 

os termos da inicia inicial. As partes não se opuseram ao resultado obtido 

na perícia. É o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, por não haver necessidade de produção de outras 

provas, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, 

ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a análise das preliminares arguidas 

pela requerida, cumprindo salientar, quanto à primeira, não ser possível a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da lide, haja vista que 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe aprouver, 

tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, “in verbis”: “APELAÇÃO 

CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

– CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – INEXISTÊNCIA - 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO- 

DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- PROPORCIONAL À 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de pagamento de seguro 

obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da indenização pleiteá-la de 

qualquer das seguradoras participantes do consórcio constituído para 

cobertura de tais sinistros, não havendo falar em ilegitimidade passiva 

quando o requerente pleiteia a cobertura de uma dessas seguradoras. 

(...).” (TJMG - Apelação Cível 1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano 

Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

DEMANDA AJUIZADA CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. 

POSSIBILIDADE. RÉ QUE INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA, 

SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. IMPOSIÇÃO DE INGRESSO 

CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. SENTENÇA CASSADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré é seguradora integrante 

do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade para responder ação 

movida para complementação ou pagamento do referido benefício, sendo 

desnecessário que figure obrigatoriamente no polo passivo a Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., uma vez que existe 

solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o que dispõe o artigo 

7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 03098601420178240033 

– DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse modo, se qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em alteração e/ou 

inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. Quanto à ausência 

de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o Supremo Tribunal 

Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 

e n. 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e 

para a configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 

modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de pedido administrativo ou se prova da entrega da 

documentação no aludido processo não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Por fim, no tocante à impugnação à 

gratuidade da justiça, impõe-se salientar que, segundo a regra contida no 

art. 4º da Lei Federal n. 1.060/50, não se pode exigir daquele que pleiteia 

os benefícios da justiça gratuita que produza prova de sua condição 

financeira e econômica insuficiente para arcar com o pagamento das 

custas e das despesas processuais, bastando que afirme não estar “em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Todavia, a jurisprudência tem 

compreendido que, havendo dúvidas acerca da declaração de 

hipossuficiência, pode a assistência judiciária gratuita ser revogada, 

cabendo “ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação 

de sua incapacidade financeira, em especial, comprovantes de 

rendimentos e declarações de imposto de renda”[1] e à parte contrária 

provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à 

revogação dos benefícios de assistência. Assim o entendimento da 

doutrina: “A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de 

pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, 
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deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem 

comprometer seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela 

situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita 

situação e empresário, proprietário ou pessoa de posses. (...)” (Nelson 

Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em “Código de Processo Civil 

Comentado e legislação extravagante”, Revista dos Tribunais, 2010, p. 

1562) No caso em comento, a requerida limita-se a deduzir a ausência de 

comprovação de renda da autora como não comprovação da 

hipossuficiência, sem qualquer prova de que ela reúna condições de arcar 

com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o 

de sua família. Por outro lado, a cópia da CTPS da parte autora comprova 

não auferir nenhuma a renda, o que faz presumir que, de fato, ele não 

poderá pagar as despesas processuais. Rejeito, portanto, as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, “in verbis”: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[2] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, “in verbis”: “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento da requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e documento médico, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com fratura no tornozelo 

direito, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Outrossim, cumpre esclarecer que para 

fins de pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a 

apresentação de boletim de ocorrência quando presentes outros 

elementos nos autos que demonstrem o nexo causal entre o acidente de 

trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, segundo entendimento da 

jurisprudência mato-grossense, “in verbis”: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – 

DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO 

CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO 

DE QUOTA PARTE DE MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - 

DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO 

CONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE 

DESPROVIDO. Estando determinado na sentença o depósito da quota 

parte pertencente aos filhos menores em conta poupança, não remanesce 

interesse recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único 

meio de comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a 

morte da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não 

há reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos no boletim, sendo 

oportuno esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim 

de ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML, tendo em vista que o referido documento não é prova indispensável 

para o ajuizamento da ação, sendo a exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa. A jurisprudência tem se posicionado nesse 

sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL 
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- AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, sobretudo os documentos médicos, que a 

invalidez parcial da parte requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). No caso em apreço, a parte requerente 

teve afetado de forma parcial e definitiva as funções do tornozelo direito, 

quantificada em 75%, assim se inferindo do laudo médico já mencionado. 

De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda completa da 

mobilidade de um tornozelo a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 75% revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Diante do 

exposto, julgo procedente o pedido formulado por Sivaldo Da Conceição 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Condeno-a, ainda, ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, cabendo pontuar, quanto à 

fixação da verba honorária, que quando o valor da condenação for ínfimo, 

como neste caso, a jurisprudência te adotado o seguinte posicionamento: 

“Pequeno que seja o valor da causa, os tribunais não podem aviltar os 

honorários de advogado, que devem corresponder à justa remuneração 

do trabalho profissional; nada importa que o vulto da demanda não 

justifique a despesa, máxime se o processo foi trabalhoso, obrigando o 

advogado a acompanha-lo até no STJ” (STJ-3ª T., AI 325.280-AgRg, Min. 

Nancy Andrighi, j. 20.3.01, DJu 28.5.01). “O art. 20, § 4º, do CPC, ao 

determinar se decida por equidade, não autoriza se fixem em valor 

aviltante os honorários por sucumbência” (STJ-1ª T., REsp 18.647, Min. 

Gomes de Barros, j. 11.11.92, DJU 17.12.92). Desse modo, com suporte 

no art. 85, § 8º, do CPC, fixo os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), 

levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de 

maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] (TJ/MT - AI 21123/2014 – Segunda Câmara Cível, Rel. Des. 

Marilsen Andrade Addario, j. 6.8.2014, p. no DJE 14.8.2014) [2] MARINONI, 

Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código 

de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 

395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035801-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Via 

Terrestre - DPVAT” (sic) em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., pessoa jurídica de direito privado, 

igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 5 de janeiro de 2019 

sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade parcial 

e permanente, segundo atestam os documentos anexados aos autos. Diz 

ter sofrido fratura da diáfise proximal e distal da tíbia e da fíbula, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização no valor de R$ 9.450,00 e pede a 

procedência do pleito, enfatizando que a requerida não deu 

prosseguimento ao seu pedido administrativo. Pede, ainda, a inversão do 

ônus da prova, bem como que os honorários sejam fixados em 20% caso 

do direito reconhecido ultrapasse a metade do teto máximo indenizável ou 

na forma do § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta, quantificada em 75%. Em 

contestação, a requerida sustenta, em preliminar, a ausência de 

requerimento administrativo e pede a extinção do feito sem resolução do 

mérito e impugna a gratuidade da justiça. Quanto ao mérito, alega não 

haver prova acerca da invalidez e que, caso haja condenação, deverá ser 

observado a grau da lesão apurado em perícia médica, devendo os juros 

ser fixados a partir da citação válida, correção monetária conforme a data 

do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do 

art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial e 

manifesta concordância com o resultado da perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, porém, de adentrar o mérito, sobre a 

preliminar sustentada pela ré de ausência de requerimento administrativo, 

cumpre assinalar que o Supremo Tribunal Federal, quando dos 

julgamentos dos Recursos Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, 

entendeu que, para a existência da pretensão resistida e para a 

configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de 

cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio requerimento 

administrativo, assim se inferindo dos seguintes arestos: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 

PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631-240-RG. 1. O estabelecimento de 

condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 

do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no 

julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, 

Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar 

a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. 

Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS 

FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. 

REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS 

FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) 

Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que 

se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente 

demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em 

juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito 

de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar 

presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral 

desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do 

esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio 

requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de 

fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a 

necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, 

Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - 

destaquei). Contudo, posteriormente, o próprio STF entendeu por bem 

aplicar analogicamente às demandas de seguro obrigatório DPVAT a 
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modulação de efeitos realizada nas ações previdenciárias, reconhecendo 

o interesse de agir nos casos em que, mesmo inexistindo requerimento 

administrativo, foi contestada a ação, assim se conferindo no seguinte 

aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição 

de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com 

o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

[...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 

3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – j. 7.11.2014 – DJe 

10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a ré contestado a ação, a 

ausência de requerimento administrativo ou de conclusão por falta de 

documentos não enseja a extinção do processo por falta de interesse de 

agir. De igual modo, a impugnação à gratuidade da justiça não deve 

prosperar, haja vista que o fato de o autor não ter apresentado 

comprovante de renda atual ou de possuir advogado particular não 

significa dizer que ele possua condições de arcar com as despesas 

processuais. Além do que, a cópia da carteira de trabalho, contida em Id. 

22632394, comprova que os trabalhos por ele exercidos sempre foram 

braçais, cuja renda última foi de apenas R$ 1.518,97, em novembro de 

2017, não havendo dúvida de que o pagamento de tais despesas poderá 

comprometer o seu sustento. Quanto ao mérito, assinale-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos anexados 

aos autos, consistentes em boletim de ocorrência e laudos médicos, ao 

contrário do afirmado pela requerida, demonstram a ocorrência dos danos 

sofridos pelo requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o 

nexo de causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em membro 

superior esquerdo, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins 

de Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 75%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 
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estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 70%. Logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

75%, revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 70% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 7.087,50. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Edson José de Oliveira na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, para condená-la ao pagamento 

do valor de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Quanto aos honorários advocatícios, pelo 

princípio da causalidade, cumpre assinalar que a parte que deu causa à 

propositura da ação deve responder pelas despesas processuais. O não 

atendimento do requerimento administrativo configura resistência 

injustificada a impor a condenação do réu ao pagamento dos honorários 

de sucumbência, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, “in verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO FIXADA DE 

ACORDO COM O GRAU DE INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA – 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE 

DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS 

– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade.” (TJMT – N.U 

1003287-18.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, 

Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.7/2019, DJE 

01/08/2019 – destaquei). Assim, condeno, ainda, a requerida, ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 

85 do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o bom trabalho 

desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. Decorrido o prazo para eventual recurso e assim certificado pela 

Secretaria do Juízo, dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, 

executar a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de 

apelação e apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à 

instância superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz 

Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de 

Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040760-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLEMAGNE CHARLES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

CHARLEMAGNE CHARLES , qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 8 de 

junho de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura da perna, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando lesão parcial incompleta 

quantificadas em 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa conforme proveito econômico 

perseguido, sustentando, ainda, ausência de interesse de agir em razão 

da falta de pedido administrativo e impugna a gratuidade da justiça. Quanto 

ao mérito, alega não haver prova acerca da invalidez ou do nexo de 

causalidade entre a lesão e o acidente narrado, pois sequer foi juntado 

boletim de ocorrência da época do sinistro ou laudo do IML, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 
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ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. De igual 

modo, a impugnação à gratuidade da justiça não deve prosperar, haja 

vista que o fato de o autor não ter apresentado comprovante de renda 

atual ou de possuir advogado particular não significa dizer que ele possua 

condições de arcar com as despesas processuais. Além do que, a cópia 

da carteira de trabalho, contida em Id. 24009711, comprova que os 

trabalhos por ele exercidos sempre foram braçais, cuja renda última foi de 

apenas R$ 1.478,40, em julho de 2018, não havendo dúvida de que o 

pagamento de tais despesas poderá comprometer o seu sustento. Rejeito, 

pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 

6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 
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art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 

condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos médicos 

e boletim de ocorrência trazidos com a inicial, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstra a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em joelho direito, o 

que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” 

anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial incompleta, 

quantificada em 50%. Outrossim, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial do requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial 

descrita corresponde a 25%, logo, considerando que a lesão foi 

quantificada em 50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 

25% do valor total da cobertura, que resulta em R$ 1.687,50. Referente à 

proibição da requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, 

conforme sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte 

requerida não deverá procurar a parte autora em sua residência para 

tratar de assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Charlemagne Charles na 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) - 

(Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente 

pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros 

legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 

426). Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido 

(dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde 

se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, dado o baixo valor 

da condenação, levando-se em conta a natureza da demanda, que não é 

tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelos 

advogados e o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência 

deverá ser suportada em igual proporção entre as partes, cabendo 

salientar não ser aplicável ao caso o princípio da causalidade, tendo em 

vista a ausência de prova de que houve pedido administrativo, cumprindo 

esclarecer, ainda, que o fato de ter sido reconhecido o interesse 

processual, independentemente do requerimento administrativo, não 

significa dizer que a ré deu causa ao processo, vez que não lhe foi dada 

oportunidade de analisar a pretensão nas vias administrativas. Suspendo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 178 de 651



porém, a cobrança da verba honorária e das custas em relação ao autor 

por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o 

prazo para eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, 

dê-se vista dos autos à parte autora para, querendo, executar a 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e 

apresentadas ou não as contrarrazões no prazo legal, à instância 

superior para os devidos fins. P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo 

Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040307-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ROSA SANTIAGO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

VALDOMIRO ROSA SANTIAGO FILHO, qualificado nos autos, propôs 

“Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos 

Morais” em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa 

jurídica de direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, 

no dia 21 de agosto de 2019 sofreu um acidente de trânsito, que resultou 

em sua incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os 

documentos anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida 

se nega a fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o 

interesse de agir e os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter 

sofrido politrauma, polifratura e fratura da estrutura torácica, fazendo, 

assim, jus ao pagamento de indenização e pede a procedência do pleito, 

bem como que a comunicação entre as partes só ocorra mediante o 

processo e que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor 

atualizado da causa ou, se for menor, na quantia de R$ 2.500,00, 

conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram anexados documentos. Em 

despacho inaugural foi determinada a citação da demandada. A audiência 

de conciliação restou inexitosa, saindo as partes intimadas para se 

manifestarem sobre o laudo pericial apresentado no referido ato 

processual, apontando lesão parcial incompleta quantificadas em 50%. Em 

contestação, a requerida pede, preliminarmente, a inclusão da Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A no polo passivo da lide, 

conforme Resolução n. 154/2006, sustentando, ainda, ausência de 

interesse de agir em razão da falta de pedido administrativo e a carência 

da ação por não ter sido juntado boletim de ocorrência elaborado por 

autoridade policial. Quanto ao mérito, alega não haver prova acerca do 

nexo de causalidade entre o acidente a lesão, vez que sequer foi trazido 

aos autos boletim do primeiro atendimento médico, requerendo a 

improcedência do pleito e, em caso de condenação, a fixação dos juros a 

partir da citação válida, correção monetária conforme a data do 

ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 

85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos da inicial. Não houve 

oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É o relatório. Decido. 

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, por não haver 

necessidade de produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, impõe-se a 

análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo salientar, 

quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, haja vista 

que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima 

para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
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indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. Sobre a alegada ausência de boletim e 

ocorrência de autoridade policial, cumpre esclarecer que para fins de 

pagamento de Seguro Obrigatório DPVAT é dispensável a apresentação 

de boletim de ocorrência quando presentes outros elementos nos autos 

que demonstrem o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões 

experimentadas pela vítima, segundo entendimento da jurisprudência 

mato-grossense, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM 

DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO 

POR OUTRAS PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE 

MENORES EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE 

DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – 

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. 

Estando determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente 

aos filhos menores em conta poupança, não remanesce interesse 

recursal nesse ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte 

da vítima, existindo outras provas que demonstrem esse nexo não há 

reparo na sentença que condena a seguradora ao pagamento de 

indenização aos herdeiros do segurado.” (TJMT – N.U 

0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, 

Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – DJe 11.4.2018 – 

destaquei). No caso em estudo, a documentação médica trazida aos autos 

está em perfeita sintonia com os fatos descritos na inicial, sendo oportuno 

esclarecer também que a lei não exige obrigatoriamente o boletim de 

ocorrência para comprovar o acidente de trânsito, tampouco o laudo do 

IML para comprovar a invalidez, exigência exclusiva para o caso de 

indenização administrativa, sendo dispensável ao ajuizamento da ação 

indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido, 

conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Rejeito, pois, as 

preliminares. Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela 

Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente 

automobilístico. Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova 

prevista no Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica 

aqui as normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e 

a escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, 

assim, relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 
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condições na produção de prova em detrimento do requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pelo demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos médicos 

e boletim de ocorrência trazidos com a inicial, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstra a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticado com sequelas em estrutura 

torácica, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesão parcial 

incompleta, quantificada em 50%. Desta feita, restando comprovada, 

extreme de dúvida, através dos documentos carreados ao processo, que 

a invalidez parcial do requerente decorre de acidente de trânsito, 

afastando, assim, a alegação de ausência de nexo causal, impõe-se 

aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se assinalar que a lei 

estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela Anexa à Lei n. 

11.945/2009, a perda anatômica e/ou funcional parcial descrita 

corresponde a 100%, logo, considerando que a lesão foi quantificada em 

50%, revela-se justa e adequada a fixação de 50% de 100% do valor total 

da cobertura, que resulta em R$ 6.750,00. Referente à proibição da 

requerida de comunicar-se com o autor extra processo, que, conforme 

sustentado na peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida 

não deverá procurar a parte autora em sua residência para tratar de 

assunto relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou 

convencê-la a desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da 

distribuição da ação, toda e qualquer questão deverá ser discutida ou 

solucionada nos autos. Logo, merece guarida a pretensão, especialmente 

porque a proibição de abordagem na residência da parte autora não trará 

nenhum prejuízo à parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, cumpre salientar que a negativa ao 

pagamento da indenização, por si só, não caracteriza o abalo moral 

sustentado pelo demandante, uma vez que não restou seguramente 

demonstrada a existência de circunstância especial capaz de atingir os 

direitos de personalidade, tendo sido esse o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL – 

NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - 

MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do seguro 

pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação 

não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão 

à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Valdomiro Rosa Santiago 

Filho na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) - (Anexo da Lei n. 

11.945/2009), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a 

contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais 

moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). 

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido (dano 

moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do CPC, onde se lê 

que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as 

despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados 

em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85 do 

CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a natureza 

da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e o 

razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência deverá ser 

suportada em igual proporção entre as partes, cabendo salientar não ser 

aplicável aqui o princípio da causalidade, tendo em vista a ausência de 

prova de que houve pedido administrativo, cumprindo esclarecer, ainda, 

que o fato de ter sido reconhecido o interesse processual na demanda, 

independentemente do requerimento administrativo, não significa dizer que 

a ré deu causa ao processo, vez que não lhe foi dada oportunidade de 

analisar a pretensão nas vias administrativas. Suspendo, porém, a 

cobrança da verba honorária e das custas em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030333-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE RAINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Autos nº 1030333-79.2018.811.0041 – PJE CLAUDENICE RAINHA DA 

SILVA, qualificada nos autos, propôs “Ação de Cobrança” em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de direito 

privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 22 de 

março de 2017, o seu filho, Bruno Henrique da Silva, sofreu um acidente 

de trânsito fatal, segundo atestam os documentos anexados aos autos. 

Esclarece, inicialmente, que a requerida negou o pagamento do seguro por 

suposta pendência de documentos, sendo evidente o interesse de agir. 

Diz que, em virtude da morte do filho, faz jus ao pagamento integral da 

indenização, enfatizando ser inconstitucional a Medida Provisória n. 

451/2008 e a Lei 11.945/2009, porque ambas violam a dignidade da 

pessoa humana. Pugnam pela fixação da verba honorária em 20% sobre o 

valor da causa. Foram anexados documentos. Em despacho inaugural foi 

determinada a citação da parte ré. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, 

sustentando, ainda, a ausência de requerimento administrativo pugnando, 

por isso, pela extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, VI, do CPC, bem como alegou a ilegitimidade da parte autora. No 

mérito, mostra-se contrária à inversão do ônus da prova, enfatizando ser 

da parte autora tal incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC 

argumentando que, neste caso, não se aplica as normas consumeristas 

(CDC). Defende a constitucionalidade da Medida Provisória n. 451/2008 e 

da Lei n. 11.494/2009, afirmando, que o valor da indenização por morte, é 

dividido simultaneamente em cotas iguais entre cônjuge ou companheiro 

(50%) e os herdeiros (50%), obedecia a ordem de vocação hereditária. 

Requer, por fim, o acolhimento das preliminares arguidas e extinção do 

processo sem resolução do mérito e, quanto ao mérito, pugna pela 

improcedência do pedido, além da fixação dos juros a partir da citação 

válida, correção monetária conforme a data do ajuizamento da ação e 
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honorários em patamar mínimo, nos termos do art. 85, do CPC, em caso de 

condenação. Em impugnação à peça de defesa, a parte autora ratificou os 

termos da exordial. A audiência de conciliação restou inexitosa. É o 

relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil, impondo-se, antes de adentrar o 

mérito, a análise das preliminares arguidas na peça de defesa. 

Assinale-se, quanto à impugnação acerca da alteração do polo passivo 

para inclusão Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A –, 

cumpre destacar que tal pretensão não merece acolhimento porque 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte legítima para 

pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade existente 

entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, podendo, 

assim, o beneficiário da indenização, pleiteá-la em face de quem melhor 

lhe aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, "in 

verbis": “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

DPVAT. ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO 

POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). No 

caso em apreço, o beneficiário à indenização optou pela requerida, não 

havendo, desse modo, que se falar em ilegitimidade. Respeitante à 

preliminar – a ausência do requerimento administrativo – cumpre ressaltar 

que o Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 

RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, o próprio STF 

entendeu, por bem, aplicar analogicamente às demandas de seguro 

obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada nas ações 

previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos em que, 

mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a ação, 

assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E 

INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é 

preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios 

previdenciários depende de requerimento do interessado, não se 

caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Na hipótese vertente, 

além de a parte autora comprovar a o requerimento administrativo, ainda a 

ação foi contestada, não havendo, desse modo, que se falar em falta de 

interesse de agir. Respeitante à terceira e última preliminar – ilegitimidade 

ativa – assinale-se que tal pretensão não merece acolhimento porque 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense a indenização 

de seguro obrigatório em caso de morte da vítima surge somente em razão 

e após a sua configuração, ou seja, esse direito patrimonial não é 

preexistente ao óbito da pessoa acidentada, sendo, portanto, direito dos 

beneficiários, a afastar a inclusão dos irmãos do falecido, assim se 

conferindo do seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – AUSÊNCIA DE MORTE DO AUTOR NO 

CURSO DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA DE HERDEIRO – 

AFASTADA - NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO 

CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 - 

REFORMATIO IN PEJUS – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. As lesões classificadas como de órgãos 

internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração 

profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar 

ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito 

médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa 

de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é 

notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp nº 

1388030 – MG). O direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez 

permanente integra o patrimônio da vítima e transmite-se aos seus 

sucessores com o falecimento do titular, que, portanto, têm legitimidade 

para propor a ação de cobrança da quantia correspondente (STJ AREsp 

266494/MG). O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. 

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito 

oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade 

definitiva do membro do corpo humano afetado. Observada a vedação da 
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reformatio in pejus pelo nosso ordenamento jurídico, não há como alterar a 

sentença atacada quanto ao estabelecimento da verba securitária. 

Impossível o atendimento de pedido recursal, de modificação do quantum 

indenizatório, de salários mínimos vigentes à época do sinistro, para a 

determinação de que o pagamento do seguro obrigatório DPVAT se 

submeta à MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007, que estabeleceu 

a indenização em valor fixo de, no máximo, R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) por morte ou invalidez permanente.” (TJMT – N.U 

0008232-95.2012.8.11.0002, Câmaras Cíveis de Direito Privado – 

Sebastião Barbosa Farias – Primeira Câmara de Direito Privado, j. 

3.12.2019 – DJe 10.12.2019 - destaquei). Logo, sendo a autora a genitora 

e única herdeira do falecido, não se sustenta o argumento da parte ré. No 

que tange à inconstitucionalidade alegada pela requerente que, em suma, 

se refere ao uso da Tabela Anexa da Lei 11.945/2009, cumpre salientar 

que tal argumento foi rechaçado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, 

via controle concentrado, no julgamento da ADIN n. 4.627/DF, que 

entendeu ser constitucional a utilização da tabela anexa, não violando os 

princípios da proporcionalidade, dignidade humana e vedação ao 

retrocesso social. Nesse sentido, a jurisprudência mato-grossense: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - APLICAÇÃO DA 

TABELA DA SUSEP - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL 

– PRINCÍPIOS NÃO VIOLADOS - DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.350 e 

4.627 PELO STF - INVALIDEZ PERMANENTE CARACTERIZADA - 

NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO - SÚMULA 474 DO STJ - ACIDENTE 

OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 - LIMITE LEGAL DE 

R$13.500,00 - INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – 

RECEBIMENTO INTEGRAL NA VIA ADMINISTRATIVA – SATISFAÇÃO DO 

DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Quanto à suposta 

inconstitucionalidade das regras legais que criaram uma tabela para o 

cálculo do montante devido a título de indenização em favor do segurado 

acidentado, cuida-se de medida que não afronta o ordenamento jurídico. 

(STF - ADI 4350, ADI 4627). A alegação genérica de ofensa à dignidade 

da pessoa humana não pode descaracterizar o escopo de proteção 

proporcionado pelo referido princípio. Quanto ao princípio da vedação ao 

retrocesso social, também não se vislumbra qualquer ofensa ao texto 

constitucional. (STF - ADI 4350, ADI 4627). O valor do seguro DPVAT deve 

ser estipulado com observância ao grau de invalidez registrado no laudo 

pericial e ao percentual constante na tabela da SUSEP, e a cobertura 

máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a 

Lei n. 11.482/2007.Constatado que o segurado recebeu por via 

administrativa a integralidade da indenização, não cabe mais nenhum 

ressarcimento.” (TJMT – N.U 0000101-45.2014.8.11.0008, Câmaras 

Isoladas Cíveis de Direito Privado – Rubens de Oliveira Santos Filho – 

Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.3.2019 – Dje 18.3.2019 – 

destaquei). Como se vê, estando superada, de há muito, tal tese, não há 

que se rediscutir a matéria. Por essas razões, AFASTO as preliminares. 

Respeitante ao mérito, cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados Por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, está previsto na Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, 

dispondo sobre o amparo econômico da vítima de acidente automobilístico. 

Registre-se, de início, quanto à inversão do ônus da prova prevista no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as 

normas consumeristas porque ausente a opção de contratação e a 

escolha do fornecedor e/ou do produto pelo segurado, inexistindo, assim, 

relação de consumo, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, "in verbis": “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. 

AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO 

TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, NÃO HAVENDO 

SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE ESCOLHA DO 

FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de 

seguro facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com 

efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo 

de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das 

seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras 

atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de 

cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir 

sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo 

segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que 

se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 

8.078/90. 2. Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. 

Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 

- destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática 

processual, foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da 

prova, segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e 

outros: “O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir 

do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas 

entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em 

juízo ...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova 

possibilita que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, "in verbis": “§ 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” 

(destaquei). Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior 

Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

antes mesmo da promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE 

RETINA. PROVÁVEL ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA 

PROVA. 1. Atribuição do ônus probatório à seguradora, expert na 

apreciação de riscos, redatora do contrato de adesão, possuidora de 

estrutura técnica e financeira para mais bem evidenciar a correção da 

tese que sustenta. (...)” (AgRg no REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de 

Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 24.2.2015, DJe 02/03/2015 – 

destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – 

ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - 

RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia sendo determinada de ofício 

pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, é possível a inversão 

do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que 

atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção 

probatória, como no caso em que a parte autora é hipossuficiente técnica 

e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – AI 155522/2014, Des. 

João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 5.5.2015, DJe 8.5.2015 – 

destaquei). Vê-se do exposto, que com a relativização da distribuição 

estática dos ônus da prova, promovida pelo art. 373, § 1º, do CPC, surge a 

chamada carga dinâmica da prova, em que, ao prudente juízo do julgador, 

a produção de prova necessária à composição de dado conflito de 

interesses caberá à parte que se encontre em melhores condições para 

tanto, não necessariamente a mais interessada, inclusive antecipar as 

despesas de perícia requerida pela parte hipossuficiente, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça a seguir transcrito: “A 

inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de 

antecipar as despesas de perícia tida como imprescindível ao julgamento 

da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 

12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. AASP 2.235/2009, RF 

348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na hipótese vertente, 

observa-se que a requerida é a que possui melhores condições na 

produção de prova em detrimento do requerente, justamente por possuir 

melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar o grau da 

lesão sofrido pela parte demandante. Melhor explicando, as partes não se 

encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, 

existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência da parte 

requerente, o que importaria em delonga desnecessária na solução do 

litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. No caso em particular, a autora objetiva ser indenizada 
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pela morte do filho, decorrente de acidente de trânsito, fato que ficou 

exaustivamente comprovado nos autos, segundo a certidão de ocorrência 

do SAMU, os documentos médicos e a certidão de óbito que instruem o 

pleito, comprobatórios também do nexo de causalidade entre o sinistro e o 

acidente. De igual modo, o conjunto probatório atesta que a autora é a 

única herdeira do de cujus. Desse modo, restando comprovada, extreme 

de dúvida, os fatos descritos na inicial e não tendo a requerida 

demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, 

impõe-se o acolhimento do pleito, a fim de que os autores sejam 

indenizados no valor de R$ 13.500,00, nos moldes do art. 3º, da Lei n. 

6.194/74. Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

formulados por Claudenice Rainha da Silva na Ação de Cobrança proposta 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao 

pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro 

(Súmula n. 580/STJ), e acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês 

a contar da data da citação (STJ, Súmula 426). Considerando que o autor 

decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no 

art. 86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente 

distribuídas” entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as 

partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em conta a natureza da 

demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho 

desempenhado pelos advogados e o razoável tempo exigido para o seu 

serviço. A sucumbência deverá ser suportada em igual proporção entre 

as partes, suspendo, porém a cobrança em relação a autora por ser 

beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P. I. C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e 

MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. 

Revista dos Tribunais Ltda. p. 395.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021261-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCELINA SEBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

BENEDITA MARCELINA SEBA, qualificada nos autos, propôs “Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT c/c Pedido de Danos Morais” em 

face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pessoa jurídica de 

direito privado, igualmente qualificada, porque, segundo alega, no dia 12 

de abril de 2017 sofreu um acidente de trânsito, que resultou em sua 

incapacidade parcial e permanente, segundo atestam os documentos 

anexados aos autos. Ressalta, inicialmente, que a requerida se nega a 

fornecer a negativa ao requerimento, sendo flagrante o interesse de agir e 

os danos morais sofridos em decorrência disso. Diz ter sofrido politrauma, 

polifratura e fratura do joelho, fazendo, assim, jus ao pagamento de 

indenização e pede a procedência do pleito, bem como que a comunicação 

entre as partes só ocorra mediante o processo e que os honorários sejam 

fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa ou, se for menor, na 

quantia de R$ 2.500,00, conforme § 8º, do art. 85, do CPC. Foram 

anexados documentos. Em despacho inaugural foi determinada a citação 

da demandada. A audiência de conciliação restou inexitosa, saindo as 

partes intimadas para se manifestarem sobre o laudo pericial apresentado 

no referido ato processual, apontando duas lesões parciais incompletas, 

quantificadas em 75% e 50%. Em contestação, a requerida pede, 

preliminarmente, a inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

DPVAT S.A no polo passivo da lide, conforme Resolução n. 154/2006, bem 

como a adequação do valor da causa ao proveito econômico perseguido, 

sustentando, ainda, ausência de interesse de agir em razão da falta de 

pedido administrativo e a inépcia da inicial por não ter sido juntado laudo do 

primeiro atendimento médico recebido pela vítima. Quanto ao mérito, alega 

não haver prova acerca do nexo de causalidade entre o acidente a lesão, 

vez que sequer foi trazido aos autos boletim do primeiro atendimento 

médico, requerendo a improcedência do pleito e, em caso de condenação, 

a fixação dos juros a partir da citação válida, correção monetária 

conforme a data do ajuizamento da ação e honorários em patamar mínimo, 

nos termos do art. 85, do CPC. Em impugnação, o autor reitera os termos 

da inicial. Não houve oposição das partes ao resultado obtido na perícia. É 

o relatório. Decido. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, 

por não haver necessidade de produção de outras provas, nos termos do 

art. 355, I, do Código de Processo Civil. Antes, ainda, de adentrar o mérito, 

impõe-se a análise das preliminares arguidas pela requerida, cabendo 

salientar, quanto à primeira, não ser possível o acolhimento da pretensão, 

haja vista que qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização do seguro DPVAT, dada a solidariedade 

existente entre as seguradoras, nos termos do art. 7º, da Lei n. 6.194/74, 

podendo, assim, a parte autora, demandar em face de quem melhor lhe 

aprouver, tendo sido esse o entendimento da jurisprudência, in verbis: 

“APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA- INEXISTÊNCIA- CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR/INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – CONTESTAÇÃO – DELINEADO – PRESCRIÇÃO – 

INEXISTÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - 

INDENIZAÇÃO- DEVIDA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - LEI ANTIGA- 

PROPORCIONAL À REDUÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA -Para fins de 

pagamento de seguro obrigatório DPVAT, pode o beneficiário da 

indenização pleiteá-la de qualquer das seguradoras participantes do 

consórcio constituído para cobertura de tais sinistros, não havendo falar 

em ilegitimidade passiva quando o requerente pleiteia a cobertura de uma 

dessas seguradoras.  ( . . . ) . ”  (TJMG -  Apelação Cíve l 

1.0686.09.233831-4/003, Rel. Des. Luciano Pinto, 17ª Câmara Cível, j. 

25.7.2019 – DJe 6.8.2019 – destaquei). “AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA AJUIZADA 

CONTRA SEGURADORA MAFRE SEGUROS S.A. POSSIBILIDADE. RÉ QUE 

INTEGRA CONSÓRCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA NÃO CONFIGURADA, SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADORAS. 

IMPOSIÇÃO DE INGRESSO CONTRA SEGURADORA LÍDER INJUSTIFICADO. 

SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte ré 

é seguradora integrante do consórcio do seguro DPVAT, tem legitimidade 

para responder ação movida para complementação ou pagamento do 

referido benefício, sendo desnecessário que figure obrigatoriamente no 

polo passivo a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., 

uma vez que existe solidariedade entre as seguradoras, de acordo com o 

que dispõe o artigo 7º, da Lei n. 6.194/1974.” (TJSC – Apelação Cível 

03098601420178240033 – DJe 13.3.2018 – destaquei e sublinhei). Desse 

modo, se qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização de seguro DPVAT, não há se falar em 

alteração e/ou inclusão de outra seguradora no polo passivo da lide. 

Quanto à ausência de requerimento administrativo, cumpre assinalar que o 

Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos 

Extraordinários n. 839.314 e n. 824.704, entendeu que, para a existência 

da pretensão resistida e para a configuração da necessidade de 

intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é 

imprescindível o prévio requerimento administrativo, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 

631-240-RG. 1. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, conforme 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A 

ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas. (...)” (STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 10.10.2014 – 

DJe 16.10.2014 - destaquei). “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO 

CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO 
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RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO 

EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A 

ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...) Ausente o pedido administrativo 

prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a 

justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse 

de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito 

inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que 

exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições 

da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da 

atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das 

vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento 

administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte 

de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção 

do Poder Judiciário. (...)"(STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 

29/09/2014, publicado em 02/10/2014 - destaquei). Contudo, 

posteriormente, o próprio STF entendeu por bem aplicar analogicamente às 

demandas de seguro obrigatório DPVAT a modulação de efeitos realizada 

nas ações previdenciárias, reconhecendo o interesse de agir nos casos 

em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, foi contestada a 

ação, assim se conferindo no seguinte aresto: "RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições 

para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, 

XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em 

agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de 

benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não 

se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É 

bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se 

confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em 

vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no 

Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição 

para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. 

Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento 

(03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo 

nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação 

tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior 

pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o 

INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que 

não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se 

a sistemática a seguir. [...].." (STF – RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto 

Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.9.2014 – Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral – j. 7.11.2014 – DJe 10.11.2014 – destaquei). Como se vê, tendo a 

ré contestado a ação, a ausência de requerimento administrativo ou de 

conclusão por falta de documentos não enseja a extinção do processo 

por falta de interesse de agir. No que se refere ao valor da causa, 

nenhuma razão assiste à requerida em suas argumentações, pois, de 

acordo com o que prevê o art. 292, V, do CPC, o valor da causa será “na 

ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”, 

de sorte que se o demandante pretende receber a quantia de até o teto 

máximo da indenização, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) mais os danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não há se 

falar em retificação do valor da causa fixado em R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). Além disso, sem a quantificação da lesão não é 

possível atribuir valor exato do proveito econômico pretendido. De igual 

modo, não há se falar em inépcia da inicial, vez que, contrário ao afirmado 

pela requerida, consta nos autos o boletim referente ao primeiro 

atendimento recebido pela autora por ocasião do acidente, segundo se vê 

do Id. 20187820. Rejeito, pois, as preliminares. Respeitante ao mérito, 

cumpre salientar que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

Por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT, está previsto na 

Lei n. 6.194/74, alterada pela Lei n. 8.441/92, dispondo sobre o amparo 

econômico da vítima de acidente automobilístico. Registre-se, de início, 

quanto à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do 

Consumidor – CDC, que não se aplica aqui as normas consumeristas 

porque ausente a opção de contratação e a escolha do fornecedor e/ou 

do produto pelo segurado, inexistindo, assim, relação de consumo, 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido.” (STJ – REsp 1635398/PR, Rel. Min. Marco 

Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.10.2017 – Dje 23.10.2017 - 

destaquei). Por outro lado, de acordo com a nova sistemática processual, 

foi recepcionada a teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, 

segundo a qual, nas palavras do jurista Luiz Guilherme Marinoni e outros: 

“O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso 

concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre 

os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo 

...”[1] Melhor dizendo, a distribuição dinâmica do ônus da prova possibilita 

que o juiz flexibilize as regras do ônus probatório, conforme as 

peculiaridades do caso concreto, e atribua tal ônus àquela parte que 

possui maior facilidade na produção da prova, quando presentes as 

hipóteses previstas no § 1º, do art. 373, do CPC/2015, in verbis: “§ 1o Nos 

casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 

à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” (destaquei). 

Tal entendimento já vinha sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça 

e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso antes mesmo da 

promulgação do novo CPC, assim se inferindo dos seguintes arestos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ. DESCOLAMENTO DE RETINA. PROVÁVEL 

ORIGEM TRAUMÁTICA. CARGA DINÂMICA DA PROVA. 1. Atribuição do 

ônus probatório à seguradora, expert na apreciação de riscos, redatora 

do contrato de adesão, possuidora de estrutura técnica e financeira para 

mais bem evidenciar a correção da tese que sustenta. (...)” (AgRg no 

REsp 1331618/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 

24.2.2015, DJe 02/03/2015 – destaquei). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA 

MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DA CARGA 

DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO. Mesmo a perícia 

sendo determinada de ofício pelo magistrado ou requerida por ambas as 

partes, é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários 

de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga 

dinâmica da produção probatória, como no caso em que a parte autora é 

hipossuficiente técnica e economicamente frente à Seguradora.” (TJMT – 

AI 155522/2014, Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara Cível, j. 

5.5.2015, DJe 8.5.2015 – destaquei). Vê-se do exposto, que com a 

relativização da distribuição estática dos ônus da prova, promovida pelo 

art. 373, § 1º, do CPC, surge a chamada carga dinâmica da prova, em que, 

ao prudente juízo do julgador, a produção de prova necessária à 

composição de dado conflito de interesses caberá à parte que se 

encontre em melhores condições para tanto, não necessariamente a mais 

interessada, inclusive antecipar as despesas de perícia requerida pela 

parte hipossuficiente, conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça a seguir transcrito: “A inversão do ônus da prova significa também 

transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas de perícia tida como 

imprescindível ao julgamento da causa” (STJ-4ª T., REsp 383.276, Min., 

Ruy Rosado, j. 18.6.02, DJu 12.8.02). No mesmo sentido: RT 784/285, Bol. 

AASP 2.235/2009, RF 348/318, RJ 309/109, JTJ 233/223, 260/354. Na 

hipótese vertente, observa-se que a requerida é a que possui melhores 
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condições na produção de prova em detrimento da requerente, justamente 

por possuir melhor estrutura técnica e econômica capazes de demonstrar 

o grau da lesão sofrido pela demandante. Melhor explicando, as partes 

não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória 

pretendida, existindo óbice a sua realização em face da hipossuficiência 

da parte requerente, o que importaria em delonga desnecessária na 

solução do litígio, o que atende aos princípios da economia e da celeridade 

processual. Restando, pois, evidenciada nos autos, a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, mostra-se imperiosa a inversão do ônus 

probatório, inclusive quanto à antecipação das despesas referentes à 

perícia médica, o que ora faço, com fulcro no § 1º, do art. 373, do Código 

de Processo Civil. Nessa toada, observa-se que os documentos médicos 

e boletim de ocorrência trazidos com a inicial, ao contrário do afirmado 

pela requerida, demonstra a ocorrência dos danos sofridos pelo 

requerente decorrente de acidente de veículo, bem como o nexo de 

causalidade, tendo sido diagnosticada com sequelas em joelho e ombro 

esquerdos, o que foi confirmado na “Avaliação Médica para Fins de 

Conciliação” anexada aos autos, que concluiu tratar-se de lesões parciais 

incompletas, quantificadas em 75% e 50%, respectivamente. Outrossim, 

cumpre esclarecer que para fins de pagamento de Seguro Obrigatório 

DPVAT é dispensável a apresentação de boletim de ocorrência quando 

presentes outros elementos nos autos que demonstrem o nexo causal 

entre o acidente de trânsito e as lesões experimentadas pela vítima, 

segundo entendimento da jurisprudência mato-grossense, in verbis: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - 

PRESCINDIBILIDADE – NEXO CAUSAL COMPROVADO POR OUTRAS 

PROVAS – PEDIDO DE DEPÓSITO DE QUOTA PARTE DE MENORES EM 

JUÍZO – AUSÊNCIA DE INTERESSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM 

CONTA POUPANÇA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA PARTE DESPROVIDO. Estando 

determinado na sentença o depósito da quota parte pertencente aos filhos 

menores em conta poupança, não remanesce interesse recursal nesse 

ponto. O Boletim de ocorrência não é o único meio de comprovar o nexo 

de causalidade entre o acidente de trânsito e a morte da vítima, existindo 

outras provas que demonstrem esse nexo não há reparo na sentença que 

condena a seguradora ao pagamento de indenização aos herdeiros do 

segurado.” (TJMT – N.U 0008424-20.2015.8.11.0003, Cleuci Terezinha 

Chagas Pereira da Silva, Terceira Câmara de Direito Privado – j. 4.4.2018 – 

DJe 11.4.2018 – destaquei). No caso em estudo, a documentação médica 

trazida aos autos está em perfeita sintonia com os fatos descritos na 

inicial e no boletim, sendo oportuno esclarecer também que a lei não exige 

obrigatoriamente o boletim de ocorrência para comprovar o acidente de 

trânsito, tampouco o laudo do IML para comprovar a invalidez, exigência 

exclusiva para o caso de indenização administrativa, sendo dispensável 

ao ajuizamento da ação indenizatória. A jurisprudência tem se posicionado 

nesse sentido, conforme se verifica da seguinte transcrição: “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJMG - AC: 10126130003182001 MG , Rel. Alexandre Santiago – 11ª 

Câmara Cível – j. 11.2.2015 – DJe 23.2.2015 – destaquei). Desta feita, 

restando comprovada, extreme de dúvida, através dos documentos 

carreados ao processo, que a invalidez parcial da requerente decorre de 

acidente de trânsito, afastando, assim, a alegação de ausência de nexo 

causal, impõe-se aquilatar sobre o quantum a ser indenizado, impondo-se 

assinalar que a lei estabelece a indenização em até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais – 3º, da Lei n. 6.194/74). De acordo com a Tabela 

Anexa à Lei n. 11.945/2009, as perdas anatômicas e/ou funcionais 

parciais descritas correspondem a 25% cada (joelho e ombro), logo, 

considerando que as lesões foram quantificadas em 75% e 50%, 

revela-se justa e adequada a fixação de 75% de 25% e 50% de 25% do 

valor total da cobertura, que resulta em R$ 4.218,75, que é somatória das 

lesões (R$ 2.531,25 + R$ 1.687,50). Referente à proibição da requerida de 

comunicar-se com a autora extra processo, que, conforme sustentado na 

peça primeira, uma vez ajuizada a ação, a parte requerida não deverá 

procurar a parte autora em sua residência para tratar de assunto 

relacionado ao processo, sobretudo para persuadi-la ou convencê-la a 

desistir da ação, cumprindo salientar que, a partir da distribuição da ação, 

toda e qualquer questão deverá ser discutida ou solucionada nos autos. 

Logo, merece guarida a pretensão, especialmente porque a proibição de 

abordagem na residência da parte autora não trará nenhum prejuízo à 

parte ré. Respeitante à condenação da requerida ao pagamento de danos 

morais, cumpre salientar que a negativa ao pagamento da indenização, por 

si só, não caracteriza o abalo moral sustentado pelo demandante, uma vez 

que não restou seguramente demonstrada a existência de circunstância 

especial capaz de atingir os direitos de personalidade, tendo sido esse o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in vebis: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO 

DE DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE 

- DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8º DO ART. 85 

DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a negativa de pagamento do 

seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal 

situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta 

em lesão à honra ou em violação à dignidade humana. Em observância aos 

parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da 

razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a 

majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação 

equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC. (N.U 

1037055-32.2018.8.11.0041 – Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 

31.7.2019, p. no DJE 1.8.2019) No mesmo sentido: N.U 

1004211-41.2018.8.11.0037 - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado - 

Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 

24.7.2019 – DJe 24.7.2019. Vê-se, do exposto, que a negativa de 

pagamento da indenização não gera abalo moral, vexame, humilhação, dor 

ou sofrimento, mas, no máximo, compreensíveis aborrecimentos aos quais 

todos aqueles que vivem em sociedade estão sujeitos (TJMG - Apelação 

Cível 1.0620.15.001412-9/001, rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª 

Câmara Cível, j. 4.9.2019 – DJe 11.9.2019). Logo, não há que se falar em 

responsabilização da requerida por danos morais. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado por Benedita Marcelina Seba 

na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face da Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condená-la ao pagamento do valor de 

R$ 4.218,75 (quatro mil, duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos) - (Anexo da Lei n. 11.945/2009), que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a contar do sinistro (Súmula n. 580/STJ), e 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação (STJ, Súmula 426). Considerando que o autor decaiu de parte 

considerável do pedido (dano moral), cabe aplicar aqui o disposto no art. 

86, caput, do CPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” 

entre os litigantes “as despesas”. Sendo assim, condeno as partes ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do § 8º, do 

art. 85 do CPC, dado o baixo valor da condenação, levando-se em conta a 

natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelos advogados e 

o razoável tempo exigido para o seu serviço. A sucumbência deverá ser 

suportada em igual proporção entre as partes, cabendo salientar não ser 

aplicável aqui o princípio da causalidade, tendo em vista a ausência de 

prova de que houve pedido administrativo, cumprindo esclarecer, ainda, 

que o fato de ter sido reconhecido o interesse processual na demanda, 

independentemente do requerimento administrativo, não significa dizer que 

a ré deu causa ao processo, vez que não lhe foi dada oportunidade de 

analisar a pretensão nas vias administrativas. Suspendo, porém, a 

cobrança da verba honorária e das custas em relação ao autor por ser 

beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC). Decorrido o prazo para 

eventual recurso e assim certificado pela Secretaria do Juízo, dê-se vista 

dos autos à parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Havendo recurso de apelação e apresentadas ou não 

as contrarrazões no prazo legal, à instância superior para os devidos fins. 

P.I.C. [1] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, 

Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Edição. Revista dos 

Tribunais Ltda. p. 395.

7ª Vara Cível
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011038-22.2019.8.11.0041.(p) 

REQUERENTE: DYEGO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA VISTOS EM SANEADOR, No caso em tela 

a parte Requerente NÃO compareceu à audiência de conciliação 

(id.23078995), tampouco justificou sua ausência, sendo certo que nos 

casos em que se busca o recebimento da indenização do seguro 

obrigatório – DPVAT, nela seria realizada a perícia judicial a fim de ser 

apurado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como a 

irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual). A par 

disso, com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como 

aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017681-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO RODRIGUES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (EXECUTADO)

KP ADMINISTRACAO E PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA. (EXECUTADO)

JOAO FRANCISCO DE PAULO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de pedido de Liquidação Individual de Sentença 

coletiva, fundada no artigo 509 do CPC, que o pedido inicial vem 

desacompanhado de documentos indispensáveis, e precisa ser 

adequado. No caso, o pedido encontra-se desacompanhado de qualquer 

documento probatório, tais como: cópia do pedido inicial da ação que deu 

origem ao título judicial, cópia da sentença e a certidão de transito em 

julgado. A parte exequente, requer a gratuidade da Justiça, alegando falta 

de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, 

anexando nos autos o comprovante de renda. Posto isso, intime-se a 

parte exequente, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o 

pedido inicial, anexando no feito os documentos indispensáveis acima 

elencados, para posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não 

atendimento de tais providências acarretará no indeferimento da inicial 

(artigos 321, do CPC). Por fim, presumindo como verdadeira a condição 

financeira declarada nos autos, defiro a parte requerente os benefícios da 

Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação da parte exequente, voltem os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito
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(C) Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde a exequente 

não logrou êxito em localizar bens pertencentes a parte executada, vindo 

nos autos requerer a intimação da executada para que indique nos autos 

bens à penhora. Posto isso, defiro o pedido formulado pelo exequente no 

Id 26418265, intime-se a executada, por seu procurador constituído nos 

autos, vis DJE, para no prazo de 10 (dez) dias, indicar nos autos bens 

sujeitos a penhora e o local onde possam ser localizados, atribuindo-lhes 

valores, sob pena de aplicação da sanção prevista no CPC. Consigne-se 

que o não atendimento de tais providências o executado será apenado 

com multa de dez por cento (10%) do valor atualizado do débito 
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exeqüendo, que será revertido em favor do exeqüente, exigível na própria 

execução, conforme estabelece o artigo 774, parágrafo Único, do CPC. 

Decorrido o prazo, diga o exequente em cinco dias e voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032523-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032523-15.2018.8.11.0041.(P) 

REQUERENTE: JANDERSON DA SILVA CORREA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS VISTOS, DEFIRO o pedido 

formulado pela parte Autora no ID.19684557 Designe-se nova data para 

realização de audiência de conciliação, ocasião em que a parte Autora 

deverá ser submetida a perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024728-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARCELINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ABEGAIL CLAUDINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ABMAEL CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

PRISCILA CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO PJE N° 1024728-89.2017.8.11.0041(p) VISTOS, Da 

análise dos argumentos da parte Autora na manifestação juntada no id. 

27703190, entendo plenamente justificado o erro material no Boletim de 

Ocorrência, quanto aos dados da esposa da vítima. A par disso, 

considerando que na certidão de óbito perfaz averbado o casamento com 

a parte Autora Neide Marcelina do Nascimento, despicienda maior dilação 

probatória com relação à legitimidade desta para recebimento da cota 

parte da indenização. Desta feita, indefiro o pedido de produção de prova 

oral e expedição de oficio formulado pela parte Requerida no id. 18547548. 

Intimem-se e voltem conclusos para sentença. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036468-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. W. B. C. (REQUERENTE)

LIDIANE BARROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATRIZ TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Efetivada a citação do réu (Id 27382699), não é mais permitido 

ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento 

expresso do réu, conforme preconiza o artigo 329, inciso II, do CPC. Posto 

isso, intime-se a parte requerida, para se manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto ao pedido formulado pelo autor no identificador nº 

28219972, sob pena de concordância tácita. Decorrido o prazo da parte 

requerida, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (REU)

LUCIANO PONTES CABRAL (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis, a parte autora 

vem aos autos, requerer a citação dos requeridos por edital, alegando ter 

esgotado todos os meios, sem obtenção de êxito em localiza-los. Da 

análise dos autos, verifica-se que a citação do requerido Luciano Pontes 

Cabral pelo correio, restou infrutífera, sendo a correspondência devolvida 

(Id 27153915), com a informação de ausente. Posto isso, pressupondo 

tratar-se aquele requerido de pessoa trabalhadora que permanece 

ausente de sua residência no horário comercial, indefiro o pedido de 

citação do requerido Luciano Pontes Cabral por edital e determino a 

citação do citado requerido, por mandado via oficial de justiça. Ressalte-se 

no mandado que a citação/intimação por hora certa é ferramenta à 

disposição do Oficial de Justiça, independente de determinação judicial - 

art.252 do CPC e artigo 661 da CNGC/MT. Expeça-se carta precatória 

objetivando a citação do requerido Luciano Pontes Cabral, na forma 

ordenada no Id 13339667. Quanto ao requerido FLAVIO ALVES DOS 

SANTOS, estando esgotados os meios disponíveis para sua localização, 

sem obtenção de êxito, presente nos autos, a hipótese prevista no § 3º, 

do artigo 256 do CPC. Dessa forma, defiro a citação do requerido FLAVIO 

ALVES DOS SANTOS, por edital, conforme requer o pedido formulado no 

Id 2801793, com prazo de 20 dias, conforme determina o despacho 

lançado no Id 13339667, bem como disciplinado pelo artigo 256, incisos I e 

II do CPC, com as advertências do art. 257, inciso IV do CPC. Publiquem-se 

o Edital na forma estipulada pelo artigo 257 do CPC. Decorrido o prazo do 

edital, certifique-se. Não havendo manifestação do requerido, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do CPC, desde já, nomeio 

como Curadora Especial um dos Defensores Públicos atuantes no Foro 

local, a quem determino que seja dado vista dos autos, pelo prazo legal. 

Observe-se o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, e o art. 183, § 1o do 

CPC. Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão. Intime-se 

a parte requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 

de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010997-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEVES DE JESUS RODRIGUES (AUTOR(A))

ZELIA OLIVEIRA VILELA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - MT17683-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSTINIANO LUIZ PEREIRA DA SILVA (REU)

RITA GENEROSA MULLER DA SILVA (REU)

Outros Interessados:

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Usucapião, onde a parte requerida vem 

aos autos informar impossibilidade de comparecer à audiência 

conciliatória, requerendo a designação de nova data para realização do 

ato. Estando o pedido acompanhado do documento probatório necessários 

- atestado médico, acolho a justificativa apresentada pela parte requerida 
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no Id 26680186. Posto isso, determino ao Gestor que agende 

eletronicamente nova data para realização de audiência conciliatória, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Estando agendada a conciliatória, intimem-se as 

partes via, DJE, por seus patronos. Expeça-se o necessário. Cuiabá-MT, 

23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017715-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA MARIA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS OAB - MT15020-B (ADVOGADO(A))

LAÍS OLIVEIRA BASTOS SILVA OAB - MT15757-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER ANTONIO REZENDE (REU)

EV COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSAFAT DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR OAB - MT21575/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO, onde o requerido Walter Antônio 

Rezende, não foi citado, por não ter sido localizado o endereço indicado 

nos autos. Em manifestação a parte autora vem aos autos, requerer a 

citação daquele requerido, por edital. Sabe-se que a citação edilícia é 

medida excepcional e só deve ser deferida, quando estiver evidenciado 

nos autos, o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis para citação 

pessoal da parte requerida, o que não se enquadra no presente caso. No 

caso, não há demonstração, do cumprimento pela parte autora, do 

requisito exigido pelo inciso II, do artigo 256 do CPC, dessa forma, indefiro 

o pedido de citação por edital formulado no Id 28599193. Intime-se a parte 

autora para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos autos o endereço 

atualizado do requerido acima citado, ou requerer outra providencia apta 

ao regular andamento do feito. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006346-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSO LISBOA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, 

onde a parte autora requer o prosseguimento do feito pelo saldo 

remanescente. Em razão da divergência estabelecida entre as partes em 

relação ao valor da condenação, os autos foram encaminhados a 

Contadoria Judicial. A parte requerida já se pronunciou quanto ao cálculo 

apresentado nos autos pela Contadoria. Posto isso, intime-se a parte 

requerente para no prazo de cinco dias, manifestar-se nos autos, quanto 

ao cálculo da Contadoria Judicial anexado no Id 24057348, bem como, 

quanto ao pedido formulado pela parte requerida no Id 24857991, e ainda 

quanto a extinção do feito, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação voltem-me os autos conclusos. Intimem-se as partes 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003075-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DELBONI TRABACHIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1003075-94.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036155-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1036155-49.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029093-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MEIRA SARLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SEICHI TOMIYOSHI OAB - MT22074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1029093-55.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 
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Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029709-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARTINS MARQUES BANDEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(REU)

PAULA CRISTINA DA SILVA NESPOLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1029709-30.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008307-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1008307-87.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012584-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA SARAIVA OAB - SP41233-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1012584-49.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032521-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIL LOUZADA DA CRUZ ARAUJO 51340739100 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DEVANIL LOUZADA DA CRUZ ARAUJO OAB - 513.407.391-00 

(REPRESENTANTE)

FABIAN FEGURI OAB - MT16739-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1032521-45.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038791-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MULTITEC ELEVADORES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Osiane Rodrigues Macedo OAB - MT15420-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038791-85.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 
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exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013883-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO CUNHA BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1013883-61.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028421-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1028421-47.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038001-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038001-04.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018990-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1018990-86.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018575-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1018575-06.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 
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não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038228-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SILVA E SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038228-91.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017510-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Cuida-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente menor representado 

por sua genitora, requer a concessão do benefício da gratuidade, 

alegando falta de condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais. O pedido vem instruído com os documentos indispensáveis, 

incluindo o comprovante de renda da genitora do requerente. Dessa 

forma, estando os requisitos básicos preenchidos, recebo o pedido inicial, 

e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos 

autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 

3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data 

para realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifique-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista do 

feito ao Ilustre representante do Ministério Público. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017589-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TORNADO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, que o pedido vem 

desacompanhado da procuração outorgada pelo exequente e precisa ser 

adequado. No caso, contata-se ainda, que a presente ação foi distribuída 

sem o recolhimento das custas processuais, não havendo nos autos 

pedido de gratuidade a ser analisada. Posto isso, com fundamento no que 

dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se a parte exequente via DJE, por seu 

patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, regularizando 

nos autos sua representação processual, conforme estabelece os 

artigos. 105, § 3º, e 287 do CPC, bem como, para no mesmo prazo anexar 

nos autos a guia de recolhimento das custas processuais e o 

comprovante de pagamento sob pena de indeferimento da inicial e 

consequente extinção do feito - artigos 331 e 290 ambos do CPC. 

Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 

de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017490-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CASSIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança De Despesas Médicas do 

Seguro DPVAT, distribuída por dependência ao Processo 

1006607-08.2020.8.11.0041, de Ação de Cobrança de Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório – DPVAT. No caso, a parte requerente 

alega não possuir condições financeiras para arcar com as despesas 

processuais e requer a concessão do benefício da gratuidade, anexando 

nos autos o comprovante de renda. Estando o pedido instruído com os 

documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial e presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, defiro a parte 

requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do 

CPC. Anote-se. Determino a associação deste feito ao processo-PJe 

nº1006607-08.2020.8.11.0041. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a secretaria que agende data para realização de 

audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Estando a conciliatória agendada, 
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cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023006-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALLESON OLIVEIRA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1023006-83.2018.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): GUSTAVO ALLESON OLIVEIRA ALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA VISTOS, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte Autora no id. 20082494. Designe-se nova data para realização de 

audiência de conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser 

submetida a perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018491-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSNY KLEBER ROCHA AURESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ROBERTO DA COSTA JUNIOR (REU)

SILVA & SERPA ADVOGADOS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação Monitória onde a parte requerida Silva & 

Serpa, não foi localizada para citação nos endereços indicados nos autos, 

bem como, não foram localizados os representantes legais da requerida 

Niwmar Serpa e Magno José da Silva.(id.21558798;22465574;) Em 

manifestação no id 22622150 a parte Autora requereu a citação da parte 

requerida por edital. Usados os meios disponíveis para localização da 

parte executada, sem obtenção de êxito, presente nos autos, a hipótese 

prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC. Dessa forma, defiro o pedido 

formulado pela parte Autora no Id 22622150, cite-se a parte requerida 

Silva & Serpa Advogados por seus representantes legais Niwmar Serpa e 

Magno José da Silva, por edital, com prazo de 20 dias, nos termos do que 

dispõe o artigo 256, incisos I e II do CPC, devendo constar a advertência 

do art. 257, inciso IV do CPC, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído a causa (art. 701 do 

CPC), ou oferecer os embargos que suspenderão a eficácia do mandado 

inicial. Consigne-se no mandado, que a parte requerida será isenta do 

pagamento das custas processuais se cumprir o mandado no prazo, e 

que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 

Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 

executivo. Publiquem-se o edital na forma estipulada pelo artigo 257 do 

CPC, e afixem no local de costume. Decorrido o prazo, certifique-se e não 

havendo manifestação da requerida, em obediência ao que dispõe o artigo 

72, inciso II, do CPC, nomeio como Curadora Especial um dos Defensores 

Público, militante no Foro local, a quem determino que seja dado vista dos 

autos, pelo prazo legal. Intime-se pessoalmente a Defensoria nomeada 

para que apresente embargos monitórios no prazo estipulado pelo artigo 

701, do CPC. Ressaltando que nos termos disposto no art. 186, § 1º, do 

CPC, a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas 

manifestações processuais e o prazo tem início com a intimação pessoal 

do defensor público, conforme preconiza o art. 183, § 1o do CPC. 

Apresentado os embargos monitórios, intime-se a parte autora para no 

prazo de 15(quinze) dias, se manifestar quanto aos embargos e 

documentos que eventualmente venham a acompanhá-lo, sob pena de 

preclusão, conforme disposto no § 5º, do artigo 702 do CPC. Com relação 

ao pedido formulado no id. 30992126, determino que o Gestor requisite a 

resposta do ofício expedido no id. 31230367 com a máxima urgência. 

Após, retornem-se os autos conclusos para decisão. Intime-se a parte 

requerente. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002606-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS GABRIEL DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002606-14.2019.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): MATEUS GABRIEL DE ARRUDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA VISTOS, DEFIRO o pedido formulado pela 

parte Autora. Designe-se nova data para realização de audiência de 

conciliação, ocasião em que a parte Autora deverá ser submetida a 

perícia. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019136-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH ALVES PIRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019136-30.2018.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): ELIZABETH ALVES PIRES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA VISTOS EM SANEADOR, No caso em tela a parte 

Requerente NÃO compareceu à audiência de conciliação (id.19686455), 

tampouco justificou sua ausência, sendo certo que nos casos em que se 

busca o recebimento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, nela 

seria realizada a perícia judicial a fim de ser apurado o nexo de 

causalidade entre as lesões e o acidente bem como a irreversibilidade das 

sequelas (permanente/temporária), grau de comprometimento do membro 

afetado (total/parcial), a extensão das perdas anatômicas ou funcionais 

lesionadas (completa/incompleta) e sendo incompleta a repercussão 

(intensa/média/leve/residual). A par disso, determino a designação de 

nova data para realização da audiência, devendo a parte Autora ser 

intimada pessoalmente (carta com aviso de recebimento), consignando no 

mandado que a advertência que a ausência injustificada implicará na 

extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000871-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

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

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000871-43.2019.8.11.0041.(p) 

REQUERENTE: ALMIR ROGERIO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA VISTOS EM SANEADOR, No caso em tela 

a parte Requerente NÃO compareceu à audiência de conciliação 

(id.19677696), tampouco justificou sua ausência, sendo certo que nos 

casos em que se busca o recebimento da indenização do seguro 

obrigatório – DPVAT, nela seria realizada a perícia judicial a fim de ser 

apurado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como a 

irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual). A par 

disso, determino a designação de nova data para realização da audiência, 

devendo a parte Autora ser intimada pessoalmente (carta com aviso de 

recebimento), consignando no mandado que a advertência que a ausência 

injustificada implicará na extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019782-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISAC SAVIANO TIMOTEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019782-40.2018.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): ISAC SAVIANO TIMOTEO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA VISTOS EM SANEADOR, No caso em tela a parte 

Requerente NÃO compareceu à audiência de conciliação (id.19679454), 

tampouco justificou sua ausência, sendo certo que nos casos em que se 

busca o recebimento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, nela 

seria realizada a perícia judicial a fim de ser apurado o nexo de 

causalidade entre as lesões e o acidente bem como a irreversibilidade das 

sequelas (permanente/temporária), grau de comprometimento do membro 

afetado (total/parcial), a extensão das perdas anatômicas ou funcionais 

lesionadas (completa/incompleta) e sendo incompleta a repercussão 

(intensa/média/leve/residual). A par disso, determino a designação de 

nova data para realização da audiência, devendo a parte Autora ser 

intimada pessoalmente (carta com aviso de recebimento), consignando no 

mandado que a advertência que a ausência injustificada implicará na 

extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011501-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUEDER FELIZARTI LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011501-61.2019.8.11.0041.(P) 

AUTOR(A): SUEDER FELIZARTI LOPES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA VISTOS EM SANEADOR, No caso em tela a parte 

Requerente NÃO compareceu à audiência de conciliação (id.30194718), 

tampouco justificou sua ausência, sendo certo que nos casos em que se 

busca o recebimento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT, nela 

seria realizada a perícia judicial a fim de ser apurado o nexo de 

causalidade entre as lesões e o acidente bem como a irreversibilidade das 

sequelas (permanente/temporária), grau de comprometimento do membro 

afetado (total/parcial), a extensão das perdas anatômicas ou funcionais 

lesionadas (completa/incompleta) e sendo incompleta a repercussão 

(intensa/média/leve/residual). Outrossim, verifico que a parte autora no id. 

29924317 fez alusão à suposta juntada de um laudo, contudo não há 

documento encartado naquela manifestação. A par disso, determino a 

designação de nova data para realização da audiência, devendo a parte 

Autora ser intimada pessoalmente (carta com aviso de recebimento), 

consignando no mandado que a advertência que a ausência injustificada 

implicará na extinção do feito. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024616-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO RAUCH - SERVICOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO(A))

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO (C) Vistos, Não há como prosseguir com a presente 

Execução, em razão de ter sido admitida na corte superior a inclusão da 

empresa executada PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA no 

polo ativo da ação de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, declarando suspensas 

pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (art. 6°, 4°), as 

ações e execuções promovidas contra as empresas que compõe o 

GRUPO EMPRESARIAL ENGEGLOBAL, conforme decisão acostada no Id 

20610304. Em decorrência do exposto a parte executada requereu a 

suspensão da presente execução. Intimada a se manifestar a parte 

exequente não se opôs quanto ao pedido de suspensão, bem como 

requerer a expedição de certidão de credito para fins de se habilitar como 

credor na ação falimentar - Processo de Recuperação Judicial nº 

1024616-86.2018.8.11.0041, que tramita na 1ª Vara Cível Especializada 

em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá-MT, Posto isso, 

defiro o pedido formulado pela parte executada, e diante da decretação do 

processo de Recuperação Judicial da Empresa Executada, nos termos do 

artigo 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, determino a Suspensão da presente 

execução, pelo prazo de 180 dias. Recolhidos os emolumentos devidos, 

expeça-se em favor da parte exequente Certidão para Habilitação de 

Crédito no Juízo da Recuperação Judicial. Durante o prazo de suspensão, 

caberá a parte exequente, informar quanto a novação de seu crédito, 

anexando no feito, cópia da decisão de homologação de seu crédito nos 

autos da recuperação judicial da empresa executada, para fins de 

extinção da presente execução, em virtude da perda de interesse 

processual superveniente. Decorrido prazo de suspensão, sem 

manifestação, intime-se a parte exequente para se manifestar em cinco 

dias. A seguir, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 

de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000470-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA PADILHA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000470-44.2019.8.11.0041.(p) 

REQUERENTE: MARIA DE SOUZA PADILHA DE ARRUDA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA VISTOS EM SANEADOR, 

No caso em tela a parte Requerente NÃO compareceu à audiência de 

conciliação (id.19679453), tampouco justificou sua ausência, sendo certo 

que nos casos em que se busca o recebimento da indenização do seguro 
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obrigatório – DPVAT, nela seria realizada a perícia judicial a fim de ser 

apurado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente bem como a 

irreversibilidade das sequelas (permanente/temporária), grau de 

comprometimento do membro afetado (total/parcial), a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais lesionadas (completa/incompleta) e 

sendo incompleta a repercussão (intensa/média/leve/residual). A par 

disso, determino a designação de nova data para realização da audiência, 

devendo a parte Autora ser intimada pessoalmente (carta com aviso de 

recebimento), consignando no mandado que a advertência que a ausência 

injustificada implicará na extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010005-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMARY CAROLINE GUSMAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010005-31.2018.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): EDIMARY CAROLINE GUSMAO DE ALMEIDA REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA VISTOS 

EM SANEADOR, No caso em tela a parte Requerente NÃO compareceu à 

audiência de conciliação (id.15589550), tampouco justificou sua ausência, 

sendo certo que nos casos em que se busca o recebimento da 

indenização do seguro obrigatório – DPVAT, nela seria realizada a perícia 

judicial a fim de ser apurado o nexo de causalidade entre as lesões e o 

acidente bem como a i r revers ib i l idade das sequelas 

(permanente/temporária), grau de comprometimento do membro afetado 

(total/parcial), a extensão das perdas anatômicas ou funcionais 

lesionadas (completa/incompleta) e sendo incompleta a repercussão 

(intensa/média/leve/residual). A par disso, determino a designação de 

nova data para realização da audiência, devendo a parte Autora ser 

intimada pessoalmente (carta com aviso de recebimento), consignando no 

mandado que a advertência que a ausência injustificada implicará na 

extinção do feito. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031578-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE PATRICIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR OAB - MT24241/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, 

COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MATERIAIS, MORAIS, onde a parte 

requerida apresentou nos autos sua contestação, conforme se verifica no 

Id nº 24197693. Dessa forma, intime-se a parte requerente para no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação apresentada. Decorrido o 

prazo, certifique-se, e voltem-me os autos para decisão saneadora. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017119-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO TEODORO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO (C) Vistos, Trata-se de Ação de Despejo onde a 

parte autora vem aos autos informar a não publicação da sentença 

prolatada no Id 17353011. Posto isso, para fins de evitar futuro pedido de 

nulidade, defiro o pedido formulado pela parte requerente no Id 19283067, 

para determinar a publicação no DJE, da referida sentença Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031731-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA LEMES DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1031731-61.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033578-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON FARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

impugnar o médico indicado para a realização da perícia técnica, alegando 

falta de especialidade em ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, requerendo ao 

final a nomeação de um médico ortopedista para realização da perícia 

médica. No caso, nota-se que a empresa nomeada para realização da 

perícia técnica, foi intimada para indicar nos autos um médico especialista 

– Ortopedista/Traumatologista, todavia deixou de o fazer. Posto isso, 

considerando a impugnação apresentada pelo requerente no Id 25764866, 

fundamentado no que dispõe o artigo 468, inciso I do CPC, deixo de 

acolher a indicação do profissional apresentado pela Empresa MEDIAPE, 

no Id 25312780. Intime-se a Empresa MEDIAPE, Especializada em Perícias 

Técnicas Judiciais da presente decisão, bem como, intime-se a para no 

prazo de cinco dias, indicar nos autos um médico ESPECIALISTA 

(Ortopedista), para atuar no trabalho pericial e ofertar sua proposta de 

honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, CPC), conforme 

determina a decisão lançada no Id 23357491, sob pena de ser destituída 

do encargo. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZAIDE SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

GUSTAVO MEIRELES PEREIRA (AUTOR(A))

PRISCILA MEIRELES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

ERNANI SAMMARCO ROSA OAB - SP16831 (ADVOGADO(A))

ANDREA TATTINI ROSA OAB - SP210738-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1004099-60.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042458-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALCHAPAR DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA OAB - MT23784-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ OAB - MT21130-O (ADVOGADO(A))

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

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1042458-79.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031134-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE TELES CADETTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DAMIN OAB - MT8111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO ARINOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS MAILHO OAB - RO3047 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1031134-92.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022433-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR OAB - MT7187-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA ALVES BELLEZZIA OAB - MT25242/O (ADVOGADO(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN OAB - MT18024-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1022433-45.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021256-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR VIRGEM ESPINDOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))
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PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1021256-46.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041039-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1041039-24.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030258-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1030258-40.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024891-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLINE BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

JOSEFA EDVANIA BARBOSA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1024891-35.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035670-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA OAB - MT16774-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1035670-49.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024091-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1024091-07.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012909-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1012909-24.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023985-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE TOMAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1023985-45.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052437-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA DE ASSUNCAO ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT11447-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO RIBEIRO DE SOUZA (REU)

IOLANDA MARTINS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Adjudicação Compulsória, onde a parte 

requerente vem aos autos emendar a inicial retificando o valor atribuído a 

causa, trazendo informações e documentos, requerendo o 

prosseguimento do feito. No caso, a autora justifica que não conseguiu 

encontrar o endereço da parte requerida, requerendo a busca via Infojud 

para localização do endereço. Posto isso, não havendo outra pendência a 

ser sanada nos autos, defiro o pedido formulado no identificador – Id nº 

26828616, para emenda do pedido inicial e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente o 

benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. 

Retifique-se o registro deste feito, para fazer constar como valor da 

causa a quantia atribuída pela parte requerente na movimentação acima 

citada. Procedida a retificação, voltem-me os autos conclusos, para busca 

do endereço da parte requerida via Infojud. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043209-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ ANE LOUREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA NOGUEIRA SILVA OAB - MT21879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1043209-66.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044233-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1044233-32.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044127-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BORGES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA OAB - MT23827/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1044127-70.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021740-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LOPES DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT14659-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201-O (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO OAB - MT14511-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1021740-61.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042153-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1042153-95.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008145-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L F FERNANDES - ME (REU)

SIRLEI TERESINHA THEIS DE ALMEIDA (REU)

LUIZ FERNANDO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Despejo o imóvel objeto da lide foi desocupado 

pelo requerido, conforme informa o autor nos autos, ocasião em que 

requereu o prosseguimento. No caso, o requerido não chegou a ser 

citado, e em vista do despejo ter perdido seu objeto, a presente ação deve 

prosseguir em relação à cobrança de aluguel e demais encargos 

locatícios. Dessa forma, defiro o pedido formulado no Id 31343745, para 

emenda do pedido inicial, cumpra-se o despacho lançado na 

movimentação 29601905. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016660-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMPREENDIMENTO COMERCIAL THE POINT SMART BUSUNESS 
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(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO COELHO RIBEIRO OAB - MT16215-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NELSON DANTAS DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada 

no art. 784, inciso X do CPC – Credito referente as contribuições 

ordinárias e extraordinárias de Condomínio edilícios. No caso, a parte 

exequente comprovou nos autos o recolhimento das custas processuais. 

Dessa forma, estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id 31302176, para emenda 

da inicial Cite-se a parte(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045149-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORTESUL-SERVICOS, CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA COSTA ARAUJO LIMA OAB - GO26929 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICABO TELEVISAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERRARA AMERICO GARCIA OAB - SP246221 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1045149-66.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009190-63.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. P. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, HABILITE-SE NO SISTEMA PJE o(a) causídico(a) da parte 

requerida, titular do certificado digital que assinou digitalmente o pedido 

formulado no Id 30395971 e/ou do(a) advogado(a) específico indicado 

para receber as intimações, a fim de evitar nulidade na publicação dos 

atos processuais. A seguir, aguarde-se o cumprimento do despacho 

lançado no ID 29766899, conforme determinado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044245-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BELIZARIO SILVA MARTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1044245-46.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036384-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA MARQUES CAMARA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

KAMILA RODRIGUES BRAGA OAB - MT16438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1036384-09.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 
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justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001717-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCORELIO DA COSTA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCORELIO DA COSTA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais, onde a 

parte requerente compelida a demonstrar nos autos que faz jus a 

gratuidade da justiça, vem afirmar nos autos que não possui condições de 

arcar com as despesas processuais, ao final requer a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, alegando que se encontra desempregado, 

ou o parcelamento das custas em 06 vezes, deixando contudo de anexar 

ao pedido o documento probatório necessário. O Código de Processo Civil 

em vigência, permite excepcionalmente o parcelamento das custas 

processuais, conforme disposto no artigo 98, § 6º. Todavia, o 

entendimento jurisprudencial dominante, tanto para concessão da 

gratuidade da Justiça, quanto para o parcelamento das custas 

processuais, é que sem a comprovação nos autos da falta de condições 

financeiras do requerente, o indeferimento de tais benefícios deve ser 

imposto. No presente caso, não há demonstração nos autos de que o 

requerente passa por dificuldade financeira ao ponto de não poder arcar 

com despesas processuais ou que faz jus ao pedido de parcelamento das 

custas. Diante do exposto, não restando demonstrada nos autos a 

incapacidade financeira do requerente, indefiro o pedido formulado no Id 

nº 30308565. Pela segunda vez, intime-se a requerente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

demonstrando que faz jus aos benefícios requeridos, anexando ao feito 

(cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010098-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BRUM SEIBEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI OAB - MT24631-O (ADVOGADO(A))

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YASMIM DE ARAUJO ASSUNCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada não chegou a ser citada, por não ter sido localizada no 

endereço indicado nos autos. A parte exequente em manifestação vem 

requerer a suspensão da presente execução por 06 (seis) meses, a fim 

de localizar o paradeiro da parte executada. Sabemos que a citação 

constitui ato segundo o qual se dá ciência ao demandado da propositura 

da ação, completando a estrutura tríplice/angular da relação processual - 

Art. 213 do CPC/73, daí porque a lei a declara como requisito indispensável 

para a validade do processo - Art. 214 do CPC/73. O despacho judicial que 

ordena a citação consubstancia o marco interruptivo da prescrição, 

contudo, sua eficácia fica condicionada à existência de citação. O 

regramento previsto no inciso III, do artigo 921 do CPC, só autoriza a 

suspensão da execução quando não forem localizados bens penhoráveis 

em nome da parte executada e a falta de citação desta, impossibilita a 

suspensão da execução pelo prazo requerido pelo exequente. Os §§2º e 

3º do artigo 219 do CPC, disciplinam como incumbência da parte Autora 

promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho 

que a ordenar, lapso temporal este que poderia ser prorrogável até o 

máximo de 90 (noventa) dias, além disso, há também previsão legal de 

citação editalícia, cuja finalidade, no processo executivo, é a interrupção 

do prazo prescricional. A presente demanda foi distribuída em Abril/2018, 

e até a presente data, exequente não se desincumbiu de promover a 

citação da parte executada. Em vista de tais considerações, indefiro por 

falta de amparo legal, o pedido de suspensão requerido pela parte 

exequente no Id 21885455. Intime-se a parte exequente por seu patrono, 

para no prazo de cinco dias, a suprir a falha existente nos autos, 

indicando no feito o endereço da parte executada, ou adotar outra 

providencia apta ao regular andamento desta execução, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038610-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILHO ORGO PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

anexar documentos (comprovante de renda) para emenda da inicial, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 29871276 

para emenda da inicia, e presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, até prova em contrário, defiro a parte 

requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria que agende eletronicamente data para realização de audiência 

conciliatória, a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039077-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANCA KATTIUSSY RODRIGO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem 

aos autos requerer suspensão do processo por 30 dias, para emenda do 
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pedido. No caso, o patrono alega dificuldade na localização do requerente. 

Posto isso, defiro o pedido formulado no id 23518555, concedo ao 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do despacho 

lançado na movimentação 23518555, para emenda da inicial, sob pena de 

extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044472-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALOME SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1044472-36.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039691-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONZAR BIANKIN NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELONI OAB - MT16560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Em manifestação nos autos, a parte autora vem requer o 

prosseguimento do feito, alegando que decorreu o prazo para a parte 

requerida pagar a indenização DPVAT, e que recebeu parcialmente o valor 

pleiteado. Dos autos, contata-se o decurso de mais de trinta dias desde o 

protocolo do pedido administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, 

conforme informação anexada pela parte autora nos autos. Dessa forma, 

defiro o pedido de prosseguimento do feito requerido no Id nº 28238850. 

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor da secretaria, que agende data para realização de audiência 

conciliatória a ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se e intime-se a 

parte requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, 

e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040189-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1040189-67.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017665-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENILTON SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 
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apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017760-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BEZERRA DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018938-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JACYR BONGIOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIORGIO AGUIAR DA SILVA OAB - MT14600-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1018938-90.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001714-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MOURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1001714-42.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025446-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINO BENEDITO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, A parte requerente compelida a emendar o pedido inicial, vem 

aos autos requerer suspensão do processo 180 (cento e oitenta) dias, 

para emenda do pedido. O patrono alega dificuldade em localizar o 

requerente. O processo não pode ficar impedido de ter seu curso normal, 

como também, não pode ficar paralisado na prateleira do judiciário ao bel 

prazer da parte interessada. Diante disso, defiro parcialmente o pedido 

formulado no Id 22784598 concedo ao requerente o prazo de 30 (trinta) 

dias, para emenda do pedido inicial, ou seja, para dar cumprimento do 

despacho lançado na movimentação 21345609, sob pena de indeferimento 

da inicial – art. 330, I, 321, parágrafo único, ambos do CPC. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021864-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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PJE nº 1021864-44.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022901-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAY CARVALHO DIAS OAB - MT24376/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte requerente veio a óbito no curso da ação, conforme 

falecimento noticiado no Id 19677376. O feito encontra-se suspenso 

aguardando habilitação do espólio ou sucessores, desde setembro/2019. 

No caso, o patrono da parte requerente vem requerer a suspensão do 

processo por mais 60 (sessenta) dias, alegando dificuldade na localização 

da família do requerente. Pois, bem, o processo não pode ficar impedido 

de ter seu curso normal, como também, não pode ficar paralisado na 

prateleira do judiciário ao bel prazer da parte interessada. Diante disso, 

defiro parcialmente o pedido formulado no Id 25662899 concedo ao 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para cumprir o despacho lançado 

no Id 23163550, ou seja, para proceder a habilitação do espólio ou 

sucessores nos autos, no prazo acima estipulado, sob pena de extinção 

do processo – art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018612-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1018612-33.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024209-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA FAGUNDES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1024209-80.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022278-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CELIA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente intimada deixou de 

comparecer a perícia médica designada no feito. Intimada para manifestar 

seu interprese no prosseguimento do feito, o patrono do requerente vem 

requerer a suspensão do processo por 180 (cento e oitenta) dias, 

alegando dificuldade na localização do requerente. Neste feito, a inércia 

da parte requerente está impedindo o regular andamento do processo, 

dificultando a conclusão da prestação jurisdicional, pois, o normal 

prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela, e o 

processo não pode ficar paralisado na prateleira do judiciário ao bel 

prazer da parte interessada. Posto isso, a fim de não aumentar o rol 

negativo de processos pendentes de julgamento no Judiciário, defiro 

parcialmente o pedido formulado no id 22209373, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para suprir a falha existente nos 

autos, dando cumprimento do despacho lançado no Id 21969652, sob 

pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017870-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PEDROSO DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017775-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RAMOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente anexa nos autos 

comprovante do protocolo do requerimento administrativo datado de 15 de 

Abril de 2020, visando receber a indenização do seguro DPVAT, conforme 

documento anexado nos autos no Id 31472309. Segundo a disposição 

contida no § 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de 

apresentado os documentos necessários, as Seguradoras devem realizar 

a liquidação das indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por 

intermédio de depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima 

do acidente, ou meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. 

Dessa forma, não havendo decorrido o prazo da seguradora/requerida 

para pagamento da indenização, determino a suspensão do presente feito 

até que ocorra o prazo acima referido. Anote-se. Decorrido o prazo de 

suspensão, intime-se a parte requerente para no prazo de cinco dias, 

informar se houve ou não o pagamento da indenização pela seguradora, 

para posterior prosseguimento ou extinção do feito. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente 

o benefício da Gratuidade da Justiça. Intime-se a parte requerente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017784-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA SAMANTA DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de Atendimento 

pelo Samu, bem como, do documento probatório da alegada carência 

financeira (cópia da CTPS, holerite ou declaração de imposto de renda). 

Ante ao exposto, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, 

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

para os autos os documentos acima citados, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 221, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017856-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado dos documentos probatórios de atendimento médico. 

Dessa forma, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu Patrono, para 

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

autos o documento acima citado, para posterior prosseguimento do feito. 

Consigne-se que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único). Presumindo como 

verdadeira a condição de hipossuficiência declarada nos autos defiro a 

parte requerente os benefícios da Justiça Gratuita, até prova em contrário 

nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. Decorrido o prazo, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017673-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DUARTE DE ARAUJO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de Atendimento 

pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

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

trazendo para os autos o documento acima citado, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tal 

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

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017715-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e 

Materiais, onde a parte autora requer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não ter condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe 

o § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria que agende data 

para audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041277-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041277-43.2018.8.11.0041.(p) 

AUTOR(A): HELTON LEMES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA VISTOS, O presente feito já foi sentenciado (id.23806861), 

todavia, a parte Autora manifestou pela desistência da ação (id.27050123) 

e, alternativamente seja julgada a ação improcedente, sobrevindo no id. 

28341575 a discordância da parte Requerida quanto ao pedido, 

postulando que a parte Autora renuncie ao direito a que se funda a ação, 

devendo o processo ser extinto com fundamento no art. 487 III “C” do CPC. 

Todavia, considerando o disposto no §5º do artigo 485 do CPC, no sentido 

que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, 

determino a intimação da parte Autora para que manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias quanto a extinção do feito com fundamento no art. 487 III “C” 

do CPC, sob pena de concordância tácita. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017658-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR JOSE DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de Atendimento 

pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

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

trazendo para os autos o documento acima citado, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tal 

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

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017749-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINA DA CRUZ FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RAMOS MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais 

e estéticos, onde a parte autora requer a concessão do benefício da 

gratuidade, alegando não ter condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais. Estando o pedido instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido inicial, e presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, defiro a parte requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, fundamentado no que dispõe 

o § 3º do artigo 99 do CPC. Anotem-se. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor da secretaria que agende data 

para audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a(s) parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas 

nos artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Havendo nos autos 

interesse de menor, dê-se vista do feito ao Ilustre representante do 

Ministério Público. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002071-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCA FERREIRA OAB - MT19154-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 206 de 651



MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CELESTINA DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Execuçãode Título Extrajudicial, onde o a 

parte executada, não foi citado, por não ter sido localizado o endereço 

indicado nos autos. Em manifestação a parte exequente vem aos autos, 

requerer a citação do executado, por edital. Sabe-se que a citação edilícia 

é medida excepcional e só deve ser deferida, quando estiver evidenciado 

nos autos, o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis para citação 

pessoal da parte adversa, o que não se enquadra no presente caso. 

Posto isso, não havendo nos autos demonstração do cumprimento pela 

parte exequente, do requisito exigido pelo inciso II, do artigo 256 do CPC, 

dessa forma, indefiro o pedido de citação por edital formulado no Id 

22340350. Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar nos autos o endereço atualizado do executada acima citado, ou 

requerer outra providencia apta ao regular andamento do feito. Decorrido 

o prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

24 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016822-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P C TAVARES DA SILVA & CIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1016822-82.2016.8.11.0041 (p) VISTOS, A petição juntada no id. 

29827740 não pertence a estes autos devendo o andamento ser riscado. 

Intime-se a parte Exequente para no prazo de 05 dias requerer o que 

entender de direito para satisfação do seu crédito, sob pena de 

arquivamento (CPC, 921,§§2º). Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033692-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO MELO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO OAB - MT26372/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME CARDOZO EVANGELISTA (REU)

NADIA MARIA CARDOZO EVANGELISTA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA, a parte requerida não 

foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado nos autos. Em 

manifestação a parte autora informa nos autos, o novo endereço para 

citação da parte requerida. Anotem o novo endereço da parte requerida, 

indicado no Id 29156466. A seguir, a secretaria para que agende 

eletronicamente nova data para realização de audiência conciliatória, que 

deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliação, cite-se a parte 

requerida, na forma determinada no Id 23365354. Intime-se a parte 

requerente. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de Abril 

de 2019. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025453-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025453-10.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, 

Com fulcro nos artigos 9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos 

princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei 

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

querendo: a) Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024728-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARCELINA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ABEGAIL CLAUDINO DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

ABMAEL CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

PRISCILA CLAUDINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, as requerentes declaram não ter interesse na 

conciliação, nem condições de arcar com as despesas processuais, 

anexam ao pedido os comprovantes de renda, requerendo ao final a 

gratuidade da justiça. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no § 3º, artigo 99, do CPC, defiro aos 

requerentes os benefícios da Gratuidade. Quanto à conciliação, em que 

pese o desinteresse manifestado expressamente pelos autores, no CPC 

em vigência a designação da conciliação passou a ser obrigatória, visto 

que o réu não é mais intimado para responder a ação, mas, sim para 

comparecer a audiência. Ante ao exposto, fundamentado na disposição 

contida no artigo 334 do CPC, designo o dia 1º de Dezembro de 2017, as 

09h:45mn, para realização da audiência de conciliação, a ser realizada no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil. Consigne-se, que a audiência não ocorrerá 

se a parte requerida manifestar o desejo de não conciliar, cujo pedido 

deve ser formulado nos autos com 10 dias de antecedência da audiência 

(art.334, § 5º, do CPC), caso em que, o prazo para apresentação da 

defesa começará fluir a partir da data do protocolamento do pedido de 

cancelamento da audiência, conforme preconiza o artigo 335, inciso II, do 

CPC. Intimem-se as partes requerentes na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036155-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE FRANCISCA BRAGA DE OLIVEIRA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)
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Certifico que, designo o dia 18/02/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1017119-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GM3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ANTONIO TEODORO (REU)

 

PJE nº 1017119-89.2016.8.11.0041 (h) VISTOS. Cuida-se de AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

”ACESSÓRIOS E PEDIDO LIMINAR aventada por GM3 CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA em desfavor de ADEMIR ANTÔNIO TEODORO, 

visando seja determinado o despejo da parte Requerida em razão do 

inadimplemento dos alugueis e acessórios. Assevera a parte Autora que 

alugou mediante contrato escrito o imóvel localizado na Rua Amsterdã, nº 

133, Loteamento Rodoviária Parque, Bairro Despraiado, Ed. Reserva 

Nature, apartamento n° 701, Torre II, nesta Capital, pelo valor mensal de R$ 

1.790,00 (mil setecentos e noventa reais), sendo divididos em R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais) respectivos ao valor da locação e R$ 

440,00 (quatrocentos e quarenta reais) do valor do condomínio. Afirma 

que a parte Ré pagou apenas o primeiro aluguel referente ao mês de 

janeiro/2016 (ID. 3068533), bem como, a quantia de R$ 4.050,00 

referentes à garantia locatícia, no entanto, encontra-se inadimplente com 

os aluguéis de fevereiro a setembro/2016, além das taxas condominiais e 

IPTU, motivo pelo qual, o autor encaminhou diversos e-mails de cobrança 

ao requerido. O autor pleiteia liminarmente o despejo do requerido, e no 

mérito, requer a procedência dos pedidos descritos em sua inicial, 

rescindindo-se a locação com a decretação de despejo do imóvel, com a 

consequente condenação do requerido ao pagamento dos aluguéis e 

acessórios vencidos no valor de R$ 24.168,44 (vinte e quatro mil cento e 

sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) e vincendos até data 

da efetiva desocupação, multa moratória a ser arbitrada pelo Juízo, custas 

processuais e honorários advocatícios, estes à base usual de 20% (vinte 

por cento) sobre o valor total do débito. Decisão inicial de ID. 3240855, 

indeferiu o pedido de despejo liminar, determinando a citação da parte Ré 

para purgar a mora ou contestar a ação no prazo legal. O Requerido foi 

devidamente citado via Oficial de Justiça, conforme AR de ID 10378810, no 

entanto, deixou de apresentar defesa. A parte autora requereu a 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, conforme 

petição de ID. 14539335. Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento 

e decido. Inicialmente, consigno que mesmo devidamente citado o 

Requerido não apresentou contestação, o que impõe a decretação da 

revelia em seu desfavor. Insta esclarecer que, é através da contestação 

que o Réu formula toda a sua matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito com que impugna o pedido do autor (artigo 336 do CPC), 

sendo certo que a ausência da apresentação da defesa gera a revelia 

(artigo 344 do CPC), presumindo-se verdadeiros os fatos narrados pelo 

Autor. Sobre o tema, já se manifestou José Miguel Garcia Medina: "[...] A 

resposta do réu é manifestada através da contestação. Nela o réu poderá 

apresentar seus fundamentos de defesa, de qualquer natureza (aí 

incluídos, por exemplo, temas processuais como incompetência absoluta 

ou relativa, impugnação ao valor da causa, indevida concessão de 

assistência judiciária gratuita etc, que, antes do CPC/2015, exigiam 

apresentação de petição autuadas separadamente, em apenso), bem 

como mover nova demanda contra o autor, apresentando reconvenção.

[...]" (Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas 

comparativas ao CPC/1973. SP. Ed. RT, 2015, págs. 562/563). Sobre os 

efeitos da ausência de resposta do réu, assinala o nobre Humberto 

Theodoro Junior: A presunção de veracidade, decorrente da revelia não é 

absoluta e insuperável, nem pretendeu a lei transformar o juiz, na espécie, 

num robot que tivesse que provar, conscientemente, a inverdade e a 

injustiça, sem qualquer possibilidade de coactar a iniquidade e a mentira. 

Não há como não se não considerar, implícita a ideia de que a presunção 

de veracidade decorrente de revelia do adversário só poderá produzir 

todos os efeitos quanto a fatos revestidos de credibilidade ou 

verossimilhança. Aliás, há que se distinguir entre reconhecimento de fatos 

(juízos de afirmação sobre realidades externas, que se opõem a tudo o 

que é ilusório, fictício, ou apenas possível) e sequelas de sua afirmação. 

Só o fato objetivo não contestado é que se presume verdadeiro. Tal 

presunção não alcança cegamente as consequências de sua afirmação. 

Assim, não assumem véstia e dogma de fé, meras estimativas de prejuízo 

perante fato tomado indiscutível pela revelia do adversário. (THEODORO 

JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. 41ª. ed. Rio de 

Janeiro: Forense. p.350) Desta feita, considerando a inércia voluntária do 

Requerido, com fulcro no artigo 344 do CPC, DECRETO a REVELIA do 

Requerido ADEMIR ANTÔNIO TEODORO, face a ausência de contestação, 

cujos efeitos serão aplicados na forma equitativa. Inexistindo matérias 

preliminares ou pendência de organização do feito, passo a análise do 

mérito, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. 

Cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento de alugueis relativos 

a locação comercial do imóvel localizado Rua Amsterdã, nº 133, 

Loteamento Rodoviária Parque, Bairro Despraiado, Ed. Reserva Nature, 

apartamento n° 701, Torre II, nesta Capital. Importa grafar que, a despeito 

da revelia da Requerida, verifico que o contrato de locação, renovado por 

tempo indeterminado, demonstra a inequívoca ocupação do bem sem o 

repasse do valor dos alugueis ao Autor, subsidiando a propositura da 

presente ação com o objetivo de receber os débitos oriundos da locação 

do imóvel e recebimento dos débitos e encargos da rescisão forçada da 

avença. Saliento que, o contrato de locação firmado entre as partes em 

23/12/2015, teve prazo de vigência do dia 10/01/2016 até o dia 

10/01/2017, estando o réu inadimplente com os aluguéis, condomínio e 

IPTU desde fevereiro/2016. Por se tratar de contrato de locação de imóvel, 

é dever das partes cumprirem cabalmente suas obrigações e, 

consequentemente, respeitar os direitos dos contratantes. Vejo, portanto, 

que o autor cumpriu sua parte no contrato, liberando o imóvel, porém, o 

réu não cumpriu a sua, o que evidencia a quebra contratual na forma do 

art. 62 da Lei do Inquilinato, estando, também, presentes os demais 

requisitos legais para a propositura da ação de despejo, autorizando a 

rescisão contratual e cobrança de alugueres e demais verbas. No tocante 

a cobrança dos alugueis e acessórios da locação (encargos oriundos da 

rescisão forçada), relembro que a obrigação de pagar tais encargos 

deriva da própria Lei nº8.245/1991, in verbis: Art. 23. O locatário é 

obrigado a: I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, 

legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, 

até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando 

outro local não tiver sido indicado no contrato; [...] III - restituir o imóvel, 

finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações 

decorrentes do seu uso normal; IV - levar imediatamente ao conhecimento 

do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a 

este incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros; [...] VII - 

entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos 

e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou 

exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário; VIII - 

pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e 

esgoto; [...] Acerca do assunto, a jurisprudência da Corte Superior, 

acompanhada por este Egrégio Tribunal de Justiça, é pacifica no sentido 

de que são devidos até a efetiva entrega das chaves do imóvel 

desocupado pelo locatário, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. 

AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALUGUEL. PERÍODO DO 

TÉRMINO DO CONTRATO ATÉ A DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. 

ATUALIZAÇÃO COM FUNDAMENTO NA PERÍCIA. CABIMENTO. 

PRECEDENTES. I – Em caso de improcedência da ação renovatória, os 

aluguéis devidos do término do contrato até a devolução do imóvel devem 

ser atualizados pelo valor encontrado no trabalho pericial. Precedentes. II 

– Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 

315.721/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

28/06/2001, DJ 27/08/2001, p. 399) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PROCEDÊNCIA - 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PLEITEADA LIMITAÇÃO DO VALOR DOS 

ALUGUERES E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS VENCIDOS ATÉ A 

DATA DA ENTREGA DAS CHAVES – ACOLHIMENTO – LIMITAÇÃO NÃO 

EXPOSTA DE FORMA CLARA NA SENTENÇA – PRETENDIDA DEVOLUÇÃO 

DE BENS NÃO ACEITOS PELO LOCADOR COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO 

– ACOLHIMENTO PARCIAL – POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS 

MÓVEIS E IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS BENFEITORIAS QUE SE 

INCORPORARAM À COISA LOCADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – 
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SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Latente na sentença o comando 

segundo o qual o débito devido ao locador são apenas aqueles referentes 

aos aluguéis e demais encargos contratuais devidos até a efetiva entrega 

das chaves pelo locatário, compete ao juízo ad quem fazê-lo. Se as 

cláusulas do contrato de aluguel são taxativas ao estabelecer que as 

alterações realizadas pelo locatário nos imóveis locados (tais como 

edificação de divisórias de gesso, aposição de portas e batentes, troca de 

vidros das salas etc) a eles se incorporarão, sem qualquer direito à 

indenização ou retenção, não há cogitar-se sua devolução/restituição. Por 

outro lado, os móveis do locatário guarnecem o imóvel locado e que dele 

podem ser destacados sem que sejam danificados, desvalorizados ou se 

tornem imprestáveis para o fim a que se destina, devem ser devolvidos ao 

seu proprietário. (Ap 42418/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2012, 

Publicado no DJE 19/09/2012) Assim, a conduta inadequada do Requerido 

enseja o reconhecimento judicial do descumprimento contratual imotivado, 

com a rescisão da avença e obrigação de pagamento dos alugueis 

atrasados, assessórios da locação, corrigidos nos termos contratados, 

inclusive com a incidência de multa e honorários advocatícios 

estabelecidos na forma entabulada, até a efetiva desocupação do imóvel. 

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel 

e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, 

ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o 

seguinte: [...] II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da 

locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o 

pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante 

depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que 

vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, 

quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do 

advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, 

se do contrato não constar disposição diversa; [...] V - os aluguéis que 

forem vencendo até a sentença deverão ser depositados à disposição do 

juízo, nos respectivos vencimentos, podendo o locador levantá - los desde 

que incontroversos; [...] (Lei nº8.245/1991) Contudo, mesmo após intimado 

e citado, o Requerido manteve-se inerte, corroborando para o 

descumprimento contratual denunciado na exordial, já que nem mesmo ao 

chamado oficial o Requerido atendeu. ANTE O EXPOSTO, nos termos do 

artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E 

”ACESSÓRIOS E PEDIDO LIMINAR proposta por GM3 CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA em face de ADEMIR ANTÔNIO TEODORO, 

ratificando a decisão de ID. 3240855, que indeferiu a liminar pleiteada, para 

o fim de: 1) RESCINDIR O CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL havido 

entre as partes (ID. 3068648) sobre o imóvel localizado Rua Amsterdã, nº 

133, Loteamento Rodoviária Parque, Bairro Despraiado, Ed. Reserva 

Nature, apartamento n° 701, Torre II, nesta Capital, e 2) DECRETAR o 

despejo do Requerido ADEMIR ANTÔNIO TEODORO. Fixo o prazo de 15 

(quinze) dias para a desocupação voluntária, nos termos do art. 63, § 1º 

da Lei nº 8.245/91. Não sendo o imóvel desocupado no prazo retro, 

expeça-se MANDADO DE DESPEJO, que deverá ser cumprido na forma do 

art. 65, da Lei nº 8.245/91. Fixo a caução em 06 (seis) meses de aluguéis, 

totalizando no valor de R$ 10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta 

reais), que deverá ser recolhido mediante depósito judicial, na conta única 

(art. 63, § 4º da Lei n. 8.245,1991), para o caso da execução 

provisoriamente a presente Sentença; e 3) CONDENAR a parte Requerida 

ADEMIR ANTÔNIO TEODORO ao pagamento dos alugueis vencidos a partir 

de fevereiro de 2016 até o término do contrato em 10/01/2017, bem como, 

dos alugueres vencidos até a efetiva data da desocupação do imóvel, 

multa pelo descumprimento contratual e rescisão forçada, além dos 

encargos e acessórios (condomínio e IPTU) vencidos e não pagos 

acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, 

a partir de cada vencimento impago. (Consigno que, na hipótese de 

silêncio contratual, a atualização do débito deve incidir 1% de juros de 

mora, com indexação do INPC). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. Preclusa a via recursal, quanto à fase de cumprimento de 

sentença, na forma do Art. 523 e seguintes do CPC. No silêncio, com as 

cautelas de estilo, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 05 de fevereiro de 2019. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060034-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACIR DA CRUZ TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 23/09/2020, às 13:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001714-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU P BORBA FILHO OAB - MT10564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO APARECIDO DE MOURA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, em análise aos presentes autos verificou-se que o requerido 

não foi devidamente citado, destarte , cancelo a audiência que seria 

realizada dia 18/02/2019 e, torno sem efeito a certidão lançada no ID. 

16440570. No ensejo, designo o dia 21/05/2019, às 08:30 Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021864-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERMAT INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO(A))

RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI OAB - MT9801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 16/04/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022901-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAY CARVALHO DIAS OAB - MT24376/O (ADVOGADO(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 10:08 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018612-33.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ESPEDITO PARREIRAS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 07/05/2019, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024209-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA FAGUNDES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA OAB - MT18970-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 07/05/2019, às 12:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022278-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CELIA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, a parte requerente formula pedido de gratuidade da Justiça, 

alegando falta de condições financeira para arcar com as despesas 

processuais, contudo, deixa de anexar ao pedido o documento probatório 

necessário. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado tem 

entendido que sem a comprovação nos autos, do estado de penúria do 

requerente, o indeferimento do benefício deve ser imposto. Dessa forma, 

verificando que a incapacidade financeira do requerente não resta 

comprovada nos autos, fundamentado no que dispõe o artigo 99, § 2º do 

CPC/2015, intime o requerente, por seu patrono, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, demonstrando que faz jus ao 

benefício requerido, trazendo para o feito a o comprovante de Renda 

(cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda, etc), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas de Distribuição, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do Novo 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014389-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA VIVIANE MARIANO OAB - MT18997-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA OAB - MT1823-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE PELEGRINI OAB - MT16064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA SILVA OLIVEIRA MENDANHA (EXECUTADO)

MILTON ANTONIO MENDANHA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca da devolução da Carta Precatória, ID. Nº 9899824.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014389-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ANDRE RAUBER OAB - MT0017870A (ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

PRISCILA VIVIANE MARIANO OAB - MT18997-O (ADVOGADO(A))

VANESSA PELEGRINI OAB - MT10059-O (ADVOGADO(A))

RUBIANE KELI MASSONI OAB - MT12419/O-O (ADVOGADO(A))

PEDRO EVANGELISTA DE AVILA OAB - MT1823-O (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE PELEGRINI OAB - MT16064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUCIA MARIA SILVA OLIVEIRA MENDANHA (EXECUTADO)

MILTON ANTONIO MENDANHA JUNIOR (EXECUTADO)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para proceder a 

distribuição da carta precatória expedida nos autos, bem como comprovar 

sua distribuição.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017974-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON AVILA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 18/08/2020, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038001-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON NERI PEREIRA OAB - SP244484 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 12/02/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002606-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MATEUS GABRIEL DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 08:16 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000871-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ROGERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 08:32 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000470-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE SOUZA PADILHA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 26/04/2019, às 09:36 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044233-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS OAB - MT16995-O (ADVOGADO(A))

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 02/04/2019, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043209-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIZ ANE LOUREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA NOGUEIRA SILVA OAB - MT21879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(SPE) (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 02/04/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036042-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

GILMAR MARINHO DE JESUS OAB - 804.640.411-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/04/2020, às 10:30 horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040189-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - MT13242-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 14/05/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032185-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI TRINDADE PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009042-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RONDON FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h15min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041277-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 27/03/2019, às 10:28 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036234-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1036234-91.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 28.500,00 

ESPÉCIE: [SEGURO]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO ATIVO: Nome: 

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA Endereço: ESTRADA MACHADO 

AGUAÇU, S/N, DIST. GUIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78118-000 Senhor(a): 

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA A presente carta, referente ao processo 

acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: designo o dia 11/12/2019, às 14h.00.min Horas, 

para realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. 

Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mai l :  central .capi ta l@t jmt . jus.br . 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, 

ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do 

CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de comparecimento 

deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a 

parte que der causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e 

§§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 3 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025453-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 12h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037528-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 11/12/2019, às 13h.30.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1016645-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BORGES LANGE ADRIEN OAB - MT16437-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO EDIFICIO RIVIERA DUQUE DE CAXIAS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO (TERCEIRO INTERESSADO)

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO OAB - MT13586-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 10/08/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 
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Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011154-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte Autora para trazer aos autos o endereço dos 

confinantes do imóvel objeto da usucapião para realização da citação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016010-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO IGNACIO LARREA ARASA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

AGENTE DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimação da parte Autora para trazer aos autos o endereço dos 

confinantes do imóvel objeto da usucapião para realização da citação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011154-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 18/08/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014592-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (REU)

LUCIANO PONTES CABRAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1009097-71.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 36.832,36 

ESPÉCIE: [Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]->PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) REQUERENTE(S): Nome: DENIZE MALHEIROS POUZO Endereço: 

RODOVIA ARQUITETO HÉLDER CÂNDIA, Casa 28, Condomínio Saint 

Joseph, JARDIM UBIRAJARA, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-508 

REQUERIDO(A): Nome: FLAVIO ALVES DOS SANTOS Endereço: RUA SÁ 

PORTO, 21, JARDIM PETRÓPOLIS, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-010 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do Requerido, acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomarem conhecimento da 

ação, cujo resumo da petição inicial segue abaixo, bem como para 

habilitarem-se nos presentes autos, conforme documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. RESUMO DA INICIAL: Inicial: A parte Autora busca o judiciário 

por meio desta ação de cobrança de alugueis c/c dano moral, para 

receber os valores de alugueis e pagamentos de energia e IPTU em 

atraso. DESPACHO/ DECISÃO:Vistos, Nesta Ação de Despejo c/c 

Cobrança de Alugueis, a parte autora vem aos autos, requerer a citação 

dos requeridos por edital, alegando ter esgotado todos os meios, sem 

obtenção de êxito em localiza-los. Da análise dos autos, verifica-se que a 

citação do requerido Luciano Pontes Cabral pelo correio, restou infrutífera, 

sendo a correspondência devolvida (Id 27153915), com a informação de 

ausente. Posto isso, pressupondo tratar-se aquele requerido de pessoa 

trabalhadora que permanece ausente de sua residência no horário 

comercial, indefiro o pedido de citação do requerido Luciano Pontes Cabral 

por edital e determino a citação do citado requerido, por mandado via 

oficial de justiça. Ressalte-se no mandado que a citação/intimação por 

hora certa é ferramenta à disposição do Oficial de Justiça, independente 

de determinação judicial - art.252 do CPC e artigo 661 da CNGC/MT. 

Expeça-se carta precatória objetivando a citação do requerido Luciano 

Pontes Cabral, na forma ordenada no Id 13339667. Quanto ao requerido 

FLAVIO ALVES DOS SANTOS, estando esgotados os meios disponíveis 

para sua localização, sem obtenção de êxito, presente nos autos, a 

hipótese prevista no § 3º, do artigo 256 do CPC. Dessa forma, defiro a 

citação do requerido FLAVIO ALVES DOS SANTOS, por edital, conforme 

requer o pedido formulado no Id 2801793, com prazo de 20 dias, conforme 

determina o despacho lançado no Id 13339667, bem como disciplinado 

pelo artigo 256, incisos I e II do CPC, com as advertências do art. 257, 

inciso IV do CPC. Publiquem-se o Edital na forma estipulada pelo artigo 257 

do CPC. Decorrido o prazo do edital, certifique-se. Não havendo 

manifestação do requerido, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso 

II, do CPC, desde já, nomeio como Curadora Especial um dos Defensores 

Públicos atuantes no Foro local, a quem determino que seja dado vista dos 

autos, pelo prazo legal. Observe-se o que dispõe o art. 186, § 1º, do CPC, 

e o art. 183, § 1o do CPC. Apresentada a defesa, intime-se a parte autora 

para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a contestação e os 

documentos que eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de 

preclusão. Intime-se a parte requerente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA 

FERNANDA DALTRO CASEIRO, digitei. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014583-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA MONTEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009097-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE MALHEIROS POUZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALVES DOS SANTOS (REU)

LUCIANO PONTES CABRAL (REU)

 

Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligência do oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004974-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

V. A. A. E. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004974-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

V. A. A. E. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 09:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002624-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOUDES MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta apresentada pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038577-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REU)

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte requerente para retirar o ofício expedido nos autos, 

bem como comprovar seu protocolo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 214 de 651



Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060358-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA LEISMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED EXTREMO OESTE CATARINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANO GOMES OAB - SC22586 (ADVOGADO(A))

CATIUCHA ALLINE PIONEZZER OAB - SC29111 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 18/08/2020 ás 9:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055004-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. T. (AUTOR(A))

CLEIDI DE MOURA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:00 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006966-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, ID nº 6678508.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004297-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:30 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000882-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA JULIO OAB - MT0016399A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada nos autos, ID nº 6744844.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055707-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DAPPER BALIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 13:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003279-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRENE CHAVES DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO OAB - MT18415-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO CÓDIGO N. 1003279-75.2017.811.0041 VISTOS, Informações 

de Agravo (id n.6839879 e 6839891) prestadas nesta data por meio do 

ofício nº14/2017/INFO/GAB enviado via malote digital. Mantenho a decisão 

agravada (id n.6035319) por seus próprios fundamentos. O pedido de 

liminar recursal vindicada no referido recurso foi DEFERIDO, razão pela 

qual devolvo os autos ao cartório para cumprimento da referida decisão.. 

Expeça-se o competente mandado de intimação à parte Requerida 

determinando o restabelecimento dos serviços da unidade consumidora da 

parte Autora no prazo de 48h, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) POR HORA de descumprimento, devendo ainda, se 

abster de incluir os dados daquela nos anais de proteção ao crédito, ou 

exclui-los, no mesmo prazo caso já tenha procedido a anotação, sob pena 

também da incidência da referida multa. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002945-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGRO CESAR PEREIRA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 14:15 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013048-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - MT8433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008001-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAIR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h00min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035433-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE MACEDO CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT8655-O 

(ADVOGADO(A))

JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ OAB - MT14843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 18/11/2019, às 14h.30.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036693-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ANDREWS CARVALHO AYARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 11/12/2019, às 13h.00.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032613-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON APARECIDO ALVES DA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 12h30min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015360-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

proposta apresentada pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013279-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DUARTE DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA PELO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012751-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CRISTINA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT19660/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA PELO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019704-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANA ALVES PEREIRA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, para, querendo, impugnar a contestação 

ofertada no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1037037-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU FRAGA OAB - MT7967-O (ADVOGADO(A))

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT9233-B (ADVOGADO(A))

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN OAB - MT3103-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELITA STIEVEN PINHO (REQUERIDO)

ALINE SCHEVINSKI (REQUERIDO)

JOSE MARTINS PINHO (REQUERIDO)

JOSE MARTINS STIEVEN PINHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação da parte Autora acerca do documento expedido nos autos, bem 

como para manifestar da devolução da carta precatória, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001996-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO FAUSTINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA OAB - MT19441/O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA PELO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007010-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOLANDA FUTIMOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT7951-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos, nesta Indenizatória por Danos 

Materiais e Morais, anexar o comprovante de renda para emenda do 

pedido, requerendo o prosseguimento do feito. Isto posto, defiro o pedido 

formulado no ID nº 8168971, para emenda do pedido, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado na 

disposição contida no § 3º do artigo 99 do CPC, defiro a requerente os 

benefícios da Gratuidade da Justiça. Isto posto, cumprindo a disposição do 

artigo 334 do CPC/2015, designo o dia 16 de Outubro de 2017, as 

12h:30mn, para realização da audiência de conciliação, que será realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Citem-se a(s) 

parte(s) requerida(s), consignando as advertências dispostas nos artigos 

334, e 335 do CPC/2015. Intime-se a parte requerente na pessoa do 

advogado constituído (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025084-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO DE MARTIN DOS REIS OAB - SP212762-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA PELO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013276-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENALVA LOPES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

facil consig (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA PELO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002972-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE VENERO DA SILVA OAB - MT25541/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAR-SE 

ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA PELO PERITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013265-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA REGINA RIBEIRO SANTIAGO DE FRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLIOT BECK HONORIO DA SILVA OAB - MT22406/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

petição apresentada pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006099-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL FERNANDE CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM-SE 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUNTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045067-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA PEREIRA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

iNTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM-SE 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL APRESENTADO.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1012837-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINIERI COMELLI (REQUERIDO)

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES MARTINS OAB - GO27750 (ADVOGADO(A))

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte devedora da penhora, conforme disciplina o artigo 841, 

do CPC Ressaltando que a intimação do cônjuge é imprescindível para a 

penhora sobre bem imóvel, conforme dispõe o artigo 842, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1012837-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO ADUBO S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BORTOT CESAR OAB - SP258573 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAINIERI COMELLI (REQUERIDO)

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MORAES MARTINS OAB - GO27750 (ADVOGADO(A))

RENAN GARCIA BRUSCAGIN OAB - MT20665/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora acerca do Termo de Penhora expedido nos 

autos para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1033432-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALKIRIA FARIA CAMPOS DO ESPIRITO SANTO (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON TORQUATO SCORSAFAVA OAB - MT23043/O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT23308/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL GOMES (NUNCIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA, NO PRAZO LEGAL, MANIFESTAREM-SE 

ACERCA DA PETIÇÃO APRESENTADA PELO PERITO NOMEADO NO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017790-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032523-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANDERSON DA SILVA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014720-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON NASCIMENTO DE PAULA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo para o dia 28/08/2020, às 08:45 horas, a realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052307-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ARRUDA GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA OAB - MT10742-O (ADVOGADO(A))

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

certidão do sr. oficial de justiça

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010900-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

PJE nº 1010900-89.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005304-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 13:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005764-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação do patrono da parte autora para, no 

prazo legal, impugnar a contestação ofertada nos autos, ID nº 9507400.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1005764-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE FREITAS AZAMBUJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - MT22051-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059776-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYZAEL PHELLIP ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 14:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002716-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044966-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038197-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE FERREIRA LUCENA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA OAB - MT8464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

consulta de perícia médica, que se realizará no dia 20/06/2020 a partir das 

10:00, no endereço Rua: Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º 

andar, Sala 908, Cuiabá, Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010295-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE MARIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 10:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016834-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOLANNY LAURA DE CARVALHO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 13:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031643-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ELAINE SOARES GALVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto no feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055031-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEI DA SILVA BISPO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 22/09/2020, às 10:15 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055031-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVONEI DA SILVA BISPO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Encaminho intimação da parte Autora para, apresentar impugnação à 

contestação de ID.27794235.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017298-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO EGUITA RONDON FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 12:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003101-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RONCHINI FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente vem aos autos 

trazer informações e anexar documentos (comprovante de renda) para 

emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. Estando os 

autos instruído com os documentos indispensáveis, preenchendo os 

requisitos básicos, defiro o pedido formulado no Id 28946449 para emenda 

da inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até prova em contrário, defiro a parte requerente os benefícios 

da Gratuidade da justiça – art. 99, § 3º do CPC. Dando cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que agende 

eletronicamente data para realização de audiência conciliatória, a ser 

realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, 

Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, 

art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. 

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 16 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003101-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RONCHINI FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1003101-24.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 13.500,00 

ESPÉCIE: [Seguro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: 

Nome: ROBERTO RONCHINI FERNANDES Rua Doze, nº 11, quadra 16, 

bairro Marajoará, CEP 78.138-508, na cidade de Várzea Grande-MT POLO 

PASSIVO: Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, - DE 7991 A 8343 - LADO 

ÍMPAR, DUQUE DE CAXIAS II, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-375 Senhor(a): 

ROBERTO RONCHINI FERNANDES A presente carta, referente ao 

processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Designo para o dia 28/08/2020, às 10:45 horas, a 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 
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comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 24 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022095-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, encaminho intimação das partes, para comparecerem na 

consulta de perícia médica, que se realizará no dia 20/06/2020 a partir das 

09:30, no endereço Rua: Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º 

andar, Sala 908, Cuiabá - MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004821-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FABRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 11:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041870-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENAI OLEGARIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

para o dia 18/08/2020 ás 8:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 12:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016137-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE AMARAL MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 14:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018052-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FERNANDES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora requer a 

concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de condições 

financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando o pedido 

instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido inicial, e 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - § 3º do 

artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data para 

realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 
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Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017988-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO LIMA DOS SANTOS OAB - MT23057/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Posto isso, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando ao 

feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), 

ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018043-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, onde a 

parte autora requer a gratuidade da Justiça, alegando não possuir 

condições de arcar com as despesas processuais. O benefício da 

Gratuidade tem como escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados 

possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o 

trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar 

o estado de pobreza. No caso, o teor do documento anexado no Id 

31527312, não se coaduna com a hipossuficiência financeira exigida em 

lei. Importando ainda, grafar, que os processos com pedidos de 

Gratuidade da Justiça, constituem proporção considerável dos feitos 

ajuizados, pelo menos aos que vem sendo distribuídos a este juízo. Daí a 

necessidade de haver um critério mais rigoroso na análise dos pedidos 

dessa natureza, a fim de que o referido benefício alcance principalmente 

àqueles que efetivamente não possam dispor de nenhuma quantia para 

fazer nascer e movimentar um processo. Posto isso, não havendo 

demonstração convincente nos autos, de que o requerente se trata de 

pessoa pobre na acepção da palavra, ao ponto de o recolhimento das 

custas processuais prejudicar seu sustento ou de sua família, 

fundamentado no que dispõe o artigo 99 §2º do CPC, indefiro o pedido de 

gratuidade da justiça formulado no pedido inicial. Intime-se a parte 

Requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

recolhimento das custas processuais, sob pena cancelamento da 

distribuição do presente feito, de acordo com o que dispõe o art. 290 do 

CPC. Consigne-se, que a emissão de Guia de Distribuição para 

recolhimento das custas dos processos que tramitam no PJE/MT, 

encontra-se disponível no site e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guia eletrônica. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018038-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO TEIXEIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial não atende os requisitos exigidos 

nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o pedido vem 

desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de Atendimento 

pelo Samu. Dessa forma, intime-se a parte requerente, via DJE, por seu 

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

trazendo para os autos o documento acima citado, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tal 

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

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018050-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença da Indenização do 

Benefício do Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente autora 

requer a concessão do benefício da gratuidade, alegando falta de 

condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Estando 

o pedido instruído com os documentos indispensáveis, recebo o pedido 

inicial, e presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da Justiça - 

§ 3º do artigo 99, do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o 

artigo 334 do CPC, determino ao Gestor que agende eletronicamente data 

para realização de audiência conciliatória, a ser realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, 

cite-se a parte requerida, consignando as advertências dispostas nos 

artigos 334, e 335 do CPC. Intime-se a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifique-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 
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ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003762-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANICE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

CRISTIANA ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

ERCY ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

CLEUSDETE ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

JEFFERSON ALMEIDA RODRIGUES (AUTOR(A))

JEAN CARLOS DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

L. G. R. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

ANA MARIA GUEDES ZOLI (REU)

EVERTHON GUEDES ZOLI DELAZARI (REU)

ALYSSON GUEDES ZOLI DELAZARI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LORENA RODRIGUES BECHTEL SOLER OAB - MT24259/O 

(ADVOGADO(A))

THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA OAB - MT17009/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

onde a parte autora vem aos autos, em manifestação requerer a citação 

dos requeridos não localizados, por edital, No caso, a parte autora deixa 

de informar no pedido o nome dos requeridos não citados, e de mencionar 

o número das movimentações no processo, das tentativas negativas de 

citação daqueles requeridos. O processo Judicial Eletrônico chegou, 

exigindo maior objetividade do peticionante, para se ter um pedido 

analisado com agilidade e a devida atenção, é necessário a contribuição 

do peticionante ao formular o pedido com a maior objetividade e clareza, e 

deixar a prova referenciada ao alcance do leitor da peça. No caso, os 

requeridos Everthon Guedes Zoli Delazari e Ana Maria Guedes Zoli, não 

foram citados por não ter sido localizados no endereço indicado nos 

autos. Sabe-se que a citação edilícia é medida excepcional e só deve ser 

deferida, quando estiver evidenciado nos autos, o esgotamento dos meios 

possíveis e razoáveis para citação pessoal da parte requerida, o que não 

se enquadra no presente caso. Assim, não havendo demonstração, do 

cumprimento pela parte autora, do requisito exigido pelo inciso II, do artigo 

256 do CPC, indefiro o pedido de citação por edital formulado no Id 

19151382. Intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

juntar nos autos o endereço atualizado dos requeridos acima citados, ou 

ainda, para no mesmo prazo requerer outra providencia apta ao regular 

andamento deste feito. A contestação do requerido Alysson Guedes Zolli 

Delazari, já se encontra apresentada nos autos, cabendo a parte 

requerente impugnar a contestação prazo de 15 (quinze) dias. Quanto ao 

pedido formulado pelo requerido Alysson no Id 25192369, este será 

apreciado, depois da citação de todos os requeridos. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017923-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GUIMARAES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR OAB - MT13822-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, onde a parte autora requer a gratuidade da 

Justiça, alegando falta de condições financeiras para arcar com as 

despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Posto isso, fundamentado no que 

dispõe o artigo 99, § 2º do CPC, intime a parte requerente, por seu 

patrono, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido 

inicial, demonstrando que faz jus ao benefício requerido, anexando ao 

feito (cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), 

ou ainda, para no mesmo prazo recolher as custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe os artigos 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril 

de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017981-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE JAYMES DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Nesta Ação de Cobrança do Benefício do Seguro Obrigatório - 

DPVAT, o pedido inicial não atende os requisitos exigidos nos artigos 319 

do CPC, e precisa ser adequado. Sabemos que a cópia do requerimento 

administrativo constitui requisito essencial para o ingresso da demanda 

judicial de Cobrança do Seguro DPVAT. Segundo a disposição contida no 

§ 2° do Art. 5° da Lei do Seguro 6.194/74, depois de apresentado os 

documentos necessários, as Seguradoras devem realizar a liquidação das 

indenizações e reembolsos em no máximo 30 dias, por intermédio de 

depósito bancário na conta bancária do beneficiário/vítima do acidente, ou 

meio de cheque nominal - § 1°, do Art. 5° da Lei 6.194/74. No caso, o 

requerente ainda deixou de comprovar nos autos a alegada 

hipossuficiência. Diante isso, intime-se a parte requerente, via DJE, para 

no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a cópia 

do requerimento administrativo, bem como, para demonstrar que faz jus ao 

benefício da gratuidade, anexando no feito cópia da CTPS, holerite ou a 

última declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento do 

benefício, ou para no mesmo prazo recolher as custas processuais. 

Consigne-se que o não atendimento de tal providência acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 290 e 321, parágrafo único ambos do CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020 Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010019-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, onde a parte requerente intimada deixou de 
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comparecer a perícia médica designada no feito. Intimada para manifestar 

seu interesse no prosseguimento do feito, o patrono do requerente vem 

aos autos requerer a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, 

alegando dificuldade na localização do requerente. Neste caso, a inércia 

da parte requerente está impedindo o regular andamento do processo, 

dificultando a conclusão da prestação jurisdicional, pois, o normal 

prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela, e o 

processo não pode ficar paralisado na prateleira do judiciário ao bel 

prazer da parte interessada. Posto isso, a fim de não aumentar o rol 

negativo de processos pendentes de julgamento no Judiciário, defiro 

parcialmente o pedido formulado no Id 30111589, concedo a parte 

requerente o prazo de 30 (trinta) dias, para suprir a falha existente nos 

autos, dando cumprimento do despacho lançado no Id 28710565, sob 

pena de extinção – art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo, voltem-me 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023384-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO NERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1023384-05.2019.8.11.0041 (k) VISTOS, Verifico que a parte Autora 

formulou pedido de gratuidade, porém não trouxe aos autos elementos de 

prova capaz de ilustrar sua capacidade financeira, deixando de trazer aos 

autos comprovante atualizado de sua renda, sobressaindo o fato de que 

os holerites juntados, não coadunam com a incapacidade financeira 

alegada. Nada obstante, por economia processual, apesar de a parte 

Autora alegar que desconhece a contratação dos empréstimos reputados 

desconhecidos, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova da 

inexistência dos créditos em sua conta bancária ao tempo das 

contratações, tampouco que se mantem atualmente os descontos os quais 

pretende suspender liminarmente. Com efeito, considerando que a 

benesse consumeirista de inversão do ônus da prova não desincumbe o 

demandante de produzir prova capaz de constituir o direito pleiteado, 

principalmente no caso de a prova ser tecnicamente acessível ao 

consumidor (extratos e movimentações bancarias), entendo imprescindível 

que o Requerente traga aos autos documento capaz de demonstrar a 

inexistência de crédito de valores provenientes das transações 

financeiras consignadas em seu benefício previdenciário. Assim, 

INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 321 do CPC, querendo: 1) JUNTAR aos autos a Declaração de 

Imposto de Renda e Comprovante de Rendimento ATUALIZADO, 

acrescentando o que melhor lhes aprouver à corroborar a alegada 

incapacidade financeira para suportar as custas processuais de 

distribuição da ação sem prejuízo do próprio sustento, devendo as provas 

afastarem inclusive a possibilidade de recolhimento especial dos encargos 

de acesso à Justiça, sob pena de indeferimento do benefício. 2) JUNTAR 

aos autos elementos que comprovem a inexistência de crédito recebido 

em sua conta bancária proveniente de transações financeiras das quais 

alega desconhecer as contratações, bem como a manutenção atual dos 

descontos reputados indevidos. Advirto que, em razão de promoções e 

outras ofertas de captação de clientes, a prova a ser produzida deve 

atender um lapso contínuo de no mínimo [04] meses antes do período em 

que alega ter iniciado os descontos reputados indevidos, sob pena de 

indeferimento do pedido de tutela de urgência. Decorrido o prazo supra, 

certifique-se e voltem os autos conclusos para análise do pedido de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021156-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFASEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA ROGERIA SOUZA CANDIDO CARGNELUTTI OAB - MT15949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEBIO DA SILVA OAB - MT23544/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, O pedido de cumprimento de Sentença formulado pela parte 

requerente no Id 29995339, não preenche os requisitos exigidos pelos 

artigos 524 do CPC, e precisa ser adequado. Posto isso, intime-me o 

Patrono exequente, para no prazo de cinco dias, adequar o pedido com os 

requisitos exigidos pelos artigos 523 e do CPC, para posterior 

prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017452-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENILDO JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL C/C 

INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL, onde a parte requerente assistida 

pela Defensoria Pública, deixou de comparecer à audiência conciliatória 

designada nos autos. Em manifestação a Defensoria Pública, vem informar 

que perdeu contato com a parte assistida, requerendo a intimação pessoal 

da parte requerente. Posto isso, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

art. 186, CPC, defiro o pedido formulado no Id 23092778. Intime 

pessoalmente parte requerente, para no prazo de 10 dias, comparecer a 

Defensoria Pública, a fim de dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, nos termos do artigo 485, III e §1º, do CPC. 

Decorrido o prazo, manifeste-se a Defensoria Pública no prazo legal, a 

seguir, voltem-me os autos conclusos. Notifique-se a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010786-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIRAN DE MENESES MOURA OAB - MT26791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON LOURENCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada 

no art. 784, inciso X do CPC – Credito referente as contribuições 

ordinárias e extraordinárias de Condomínio edilícios. No caso, a parte 

exequente comprovou nos autos o recolhimento das custas processuais. 

Dessa forma, estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id 31531999, para emenda 

da inicial Cite-se a parte(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 

executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 
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havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016093-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DA MATA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, A parte autora vem aos autos informar que tem dois processos 

distintos de Cobrança de Indenização DPVAT, que tramitam em Varas 

diversas, informa ainda, que comparecerá ao Fórum no dia 27/08/2020, na 

audiência agendada no processo que tramita pela Terceira Vara Cível, ao 

final requer a antecipação a data da audiência designada nestes autos a 

fim de que possa realizar as audiências nos dois processos e no mesmo 

dia, ser submetido a perícia na mesma data. Posto isso, em vista do 

documento acostado no Id 31303712, defiro o pedido da parte requerente. 

Cancele-se a audiência agendada no despacho lançado no Id 31289260, e 

agende-se a audiência para o dia 27/08/2020, conforme requerido pela 

parte autora. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 

2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013893-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE MARTINS FONTES OAB - MT12953-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JORGE DE OLIVEIRA (REU)

CMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Vistos, Trata-se de Ação monitória, onde a parte requerida não 

chegou a ser citada, em vista da correspondência devolvida por 

insuficiência de endereço. No caso, a parte autora vem aos autos informar 

que a parte requerida pode ser localizada no endereço indicado na peça 

inicial, ao final requer a citação da parte da requerida, por mandado. Posto 

isso, defiro o pedido formulado no Id 24520315, determino a citação da 

parte requerida, por mandado, na forma determinada na decisão lançada 

no Id 15853438. Ressaltando que a citação/intimação por hora certa é 

ferramenta à disposição do Oficial de Justiça, independente de 

determinação judicial - art.252 do CPC e artigo 661 da CNGC/MT. Intime-se 

a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036651-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIALVA GASPAR DE ALMEIDA (EXECUTADO)

ALMEIDA CAFE COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial onde a parte 

executada não foi citada por não ter sido localizada no endereço indicado 

nos autos. Em manifestação a parte exequente vem informar o novo 

endereço para citação da parte executada e de sua representante legal. 

Anotem-se nos autos o novo endereço informado no Id 28577790. A 

seguir, cite-se a parte executada ou sua representante legal nos novos 

endereços, conforme determina o despacho lançado no Id 12754136, e na 

forma estabelecida pelo artigo 829, do CPC. Expeça-se o necessário. 

Intime-se a parte exequente. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017132-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRITO SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Unidas Construtora Ltda. (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação Monitoria onde a parte autora vem aos autos 

emenda o pedido, comprovando o recolhimento das custas processuais, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com 

prova escrita, sem eficácia de Título Executivo (Notas Fiscais) tem-se em 

tese, por satisfeito, o requisito da Ação Monitória - artigo 700, caput do 

CPC. Posto isso, recebo o pedido formulado pela parte requerente no Id 

31545310, para emenda do pedido inicial. Cite-se a(s) parte(s) 

requerida(s) no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia 

pleiteada no pedido inicial, e os honorários advocatícios de 5% (cinco por 

cento) do valor atribuído à causa (art. 701 do CPC), ou oferecer 

embargos, os quais suspenderão a eficácia do mandado inicial. Nos 

termos do que dispõe o artigo 702, § 4º do CPC, consigne-se no mandado, 

que o requerido será isento do pagamento das custas processuais se 

cumprir o mandado no prazo, e que não sendo opostos os embargos, 

constituir-se-á, de pleno direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se 

o mandado inicial em mandado executivo. Não se tratando de parte 

beneficiária da gratuidade, a parte deverá comprovar nos autos o 

pagamento da diligência do oficial de justiça, podendo consultar através do 

site (serviços-guias-diligência-emissão de guia de diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho, 

anexando nos autos o comprovante original do depósito da diligência, 

efetuado na conta dos oficiais de justiça, de acordo com o disposto na 

Portaria 64/2013/DF. Intime-se a parte requerente. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010835-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIRAN DE MENESES MOURA OAB - MT26791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(c) Vistos, Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, fundada 

no art. 784, inciso X do CPC – Credito referente as contribuições 

ordinárias e extraordinárias de Condomínio edilícios. No caso, a parte 

exequente comprovou nos autos o recolhimento das custas processuais. 

Dessa forma, estando o feito instruído com os documentos 

indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id 31531695, para emenda 

da inicial Cite-se a parte(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, 

contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, artigo 829). Nos 

termos do artigo 827 do Código de Processo Civil, fixo os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo (s) executado (s) em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução. Expeça-se mandado de citação, 

penhora e avaliação de bens, constando expressamente do mandado que 

no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será reduzida para metade, ou seja, para 5% (cinco por cento) 

do valor do débito (CPC, artigo 827, § 1º). Conste, também, que o 
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executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias. 

Do mandado também deverá constar que se o oficial de justiça não 

encontrar o executado, deverá arrestar tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução e que nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa (CPC, 

artigos 252/254), certificando pormenorizadamente o ocorrido (CPC, artigo 

830 e § 1º). Decorrido o prazo de 03 (três) dias sem pagamento, deverá o 

senhor oficial de justiça proceder de imediato à penhora de bens, tantos 

quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, juros, custas e 

honorários advocatícios, e a sua avaliação, lavrando o respectivo auto, 

intimando-se, na mesma oportunidade, o (s) executado (s) (CPC, artigo 

841, § 3º) e seu cônjuge, caso a penhora recaia sobre bem imóvel ou 

direito real sobre imóvel (CPC, artigo 842). Intime-se a parte exequente. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003987-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER RICARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1003987-91.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012396-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CEZAR DA PAIXAO CORTEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que o pedido inicial ainda não atende os requisitos 

exigidos nos artigos 319 do CPC, e precisa ser adequado. No caso, o 

pedido vem desacompanhado do Boletim de Ocorrência ou da Certidão de 

Atendimento pelo Samu. Dessa forma, defiro a juntada do documento 

requerido no Id 31492803, pela segunda vez, intime-se a parte requerente, 

via DJE, por seu Patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, trazendo para os autos o documento acima citado, para 

posterior prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de 

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

único). Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência 

declarada nos autos defiro a parte requerente os benefícios da Justiça 

Gratuita, até prova em contrário nos autos - artigo 98, do CPC. Anote-se. 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

27 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005663-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1005663-74.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036963-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO DELAMONICA CORREA OAB - MT10744-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT18755-O (ADVOGADO(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA OAB - MT10236-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1036963-54.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012711-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BACHEGA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRON RIBEIRO DE BRITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1012711-84.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040380-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACEMAR DE MOURA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1040380-15.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044800-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1044800-63.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034101-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1034101-13.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1040653-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVAL CANDIDO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DJALMA JOSE ALVES NETO OAB - MT0019141A (ADVOGADO(A))

RAUL JOSE ALVES AMARAL OAB - MT25114/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1040653-91.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040848-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))
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LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1040848-76.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1005159-68.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Em análise aos autos, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte Requerente no id. 25797840, item 

"b". Intime-se a parte Requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

forneça o extrato referente ao mês de julho/2017 da conta nº 08288-0, 

agência 6879, do Banco Itaú Unibanco S.A. Após a juntada do referido 

documento, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre o que entender de direito, e voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008967-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA QUINTEIRO JOAQUIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1008967-81.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000933-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEOMAR DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VANIA DO PRADO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº: 1000933-54.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instados os 

litigantes a se manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, ambas as partes requestaram pelo julgamento do processo no 

estado em que se encontra, razão pela qual determino o retorno destes 

autos, assim como o feito conexo, conclusos para proferir sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012473-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIDE PATRICIA FREHLICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, às 08:16 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038911-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIUS VITOR CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZONA FRANCA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TWLIO SANTANA LOPES RIBEIRO OAB - MS17965 (ADVOGADO(A))

JOSE AMBROSIO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MS20303 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038911-31.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038381-27.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR SANTOS ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1038381-27.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024283-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAVARES SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1024283-37.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004626-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO DE FREITAS MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (REU)

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1004626-12.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043451-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO TAROCO OAB - MT17689 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1043451-25.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, Com fulcro nos artigos 

9º e 10 c/c §2º artigo 357 do CPC, bem como aos princípios da 

não-surpresa e da colaboração, instituídos pela nova lei adjetiva, 

INTIMEM-SE as partes para no prazo de 15(quinze) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas ainda pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e o que pretendem atestar com a prova, de modo a 

justificar sua adequação, pertinência e necessidade (artigo 357, II, CPC); 

b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Consigno que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, 

indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 

meramente protelatórias. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017510-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 10:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060668-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA BELA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT15373-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT, 

certifico que reagendo a audiência de conciliação designada neste feito, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 229 de 651



para o dia 18/08/2020 ás 9:30 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003031-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIMAR JOBSON GUSMAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 13:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033852-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 14h.15.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028372-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEITON DA SILVA FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 12h45min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040380-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACEMAR DE MOURA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGUINALDO ALMEIDA SANTOS OAB - MT0022288A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 18/11/2019, às 15h.00.min Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1038381-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR SANTOS ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT7900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON FORTES BARRETO OAB - MT14402-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 30/09/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003987-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELBER RICARDO DA SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico que, designo o dia 23/09/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005663-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 04/11/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038911-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIUS VITOR CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZONA FRANCA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TWLIO SANTANA LOPES RIBEIRO OAB - MS17965 (ADVOGADO(A))

JOSE AMBROSIO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MS20303 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 23/04/2019, às 09:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012711-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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PATRICIA BACHEGA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON OAB - MT8858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRON RIBEIRO DE BRITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 01/07/2019, às 10:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019566-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE CAMPOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PROCESSO CÓDIGO N. 1019566-16.2017.811.0041 (P) VISTOS EM 

CORREIÇÃO, Informações de Agravo (id n.9386773) prestadas nesta data 

por meio do ofício nº38/2017/INFO/GAB enviado via malote digital. 

Mantenho a decisão agravada (id n.8727002) por seus próprios 

fundamentos. O pedido de tutela antecipada recursal foi INDEFERIDO, 

razão pela qual devolvo os autos ao cartório a fim de aguardar a 

realização da audiência de conciliação prevista no artigo 334 do NCPC, 

designada para 16/10/2017 as 12h30. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031489-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Isto posto, fundamentado no que dispõe 

o artigo 99, § 2º do CPC/2015, intime a parte requerente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, trazendo para o feito a 

(cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas de Distribuição, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006809-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA CELIA PIMENTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1011253-66.2017.8.11.0041 (y) VISTOS, RECEBO A EMENDA À 

INICIAL (ID. 6080748 - Pág. 1) para juntada da cópia de CTPS e petição de 

justificativa acostada ao ID n. 6850489. Cuida-se de RECLAMAÇÃO CIVEL 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, aventada por ODILA 

CELIA PIMENTA CARDOZO, em desfavor de SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA, visando em sede de tutela de urgência a exclusão de seus dados 

dos anais de proteção ao crédito, sob o argumento de que não possui 

relação contratual com a Ré que seja capaz de gerar o débito, objeto da 

lide. Relata que ao tentar concretizar um cadastro para adquirir sua casa 

própria pelo programa do Governo Federal, foi informada pelo funcionário 

da Caixa Econômica que seu nome estava negativado. Alega que nunca 

manteve nenhum contrato com Ré, e que a inclusão de seu nome no 

cadastro de proteção ao credito é completamente ilegal e abusivo, razão 

pela qual postula pela tutela de urgência. É o relatório. DECIDO O pedido de 

tutela antecipada formulado, aqui compreendido como tutela de urgência, 

está disciplinado no Título II do CPC/2015, cujo art. 300, exige para o 

deferimento da medida, que se evidencie a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, tenho que 

os elementos de prova acostados à exordial, dão conta nesse momento 

processual de cognição sumária, da probabilidade do direito, porquanto a 

verossimilhança fática é notadamente representada pela comprovação de 

que seu nome foi inscrito no cadastro de proteção ao crédito (ID n. 

5065950) por débito a qual afirma não possuir, em virtude de não 

contratação do serviço. Com efeito, o perigo de dano também é aparente, 

porque não há se olvidar que em casos desse jaez, a inclusão dos dados 

nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao crédito, 

exsurgindo na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de difícil 

reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na honra da 

pessoa. Como se vê, estando pendente ação em que se discute a 

exigibilidade do débito, a retirada do nome do suposto devedor nos 

cadastros de inadimplentes é medida que se impõe. Além disso, 

observa-se que não há perigo de irreversibilidade do provimento 

antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo a Requerida. 

ANTE O EXPOSTO, estando devidamente preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do art. 300, do NCPC, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA 

perquirida pela parte Requerente, para DETERMINAR que a Requerida 

EXCLUA os dados daquela dos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA/SPC) somente com relação ao débito de R$ 840,18 (oitocentos e 

quarenta reais e dezoito centavos) concernentes ao contrato n. 

1500984074, no prazo de 5 (cinco) dias, até o deslinde do feito, sob pena 

de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento desta decisum. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida, 

inclusive, para comparecer à audiência de conciliação prevista no artigo 

334 do CPC, a ser realizada no dia 21 de AGOSTO de 2017, às 12H00, no 

Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando 

no mandado as advertências legais. Fica a parte Requerente intimada na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 

NCPC, presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da parte 

Requerente, e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se prove o contrário das informações exaradas. 

Intimem-se. Cumpra-se YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006748-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PLINIO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada nos autos, ID. Nº 8324588.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016337-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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THAMYLA CIGOLINI (AUTOR(A))

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que, os Embargos de Declaração constante no id 8185146 foram 

interpostos tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte 

Embargada para, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005159-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 17/09/2019, às 08:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031492-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, a parte requerente formula pedido de 

gratuidade da Justiça, alegando falta de condições financeira para arcar 

com as despesas processuais, deixando, contudo, de anexar ao pedido o 

documento probatório necessário. Isto posto, fundamentado no que dispõe 

o artigo 99, § 2º do CPC/2015, intime a parte requerente, por seu patrono, 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, 

demonstrando que faz jus ao benefício requerido, trazendo para o feito a 

(cópia da CTPS, holerite ou última declaração de imposto de renda), ou 

ainda, para no mesmo prazo recolher as custas de Distribuição, sob pena 

de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima fixado com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004274-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE CRISTINA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

WALISSON CHRISTIAN FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 7ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO YALE SABO MENDES 

PROCESSO n. 1004274-83.2020.8.11.0041 Valor da causa: R$ 13.500,00 

ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: WALISSON CHRISTIAN FERNANDES DE 

SOUZA Endereço: RUA SETE, LOTE 17, QD H, RESIDENCIAL JARDIM 

PAULICEIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78096-010 Nome: ALICE CRISTINA 

FERNANDES DE SOUZA Endereço: Rua Sete, S/N, Quadra H, Lote 17, 

Bairro Jardim Paulicei, na Cidade de Cuiabá – MT POLO PASSIVO: Nome: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Endereço: 

RUA SENADOR DANTAS, 74, 5 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 20031-205 Senhor(a): WALISSON CHRISTIAN FERNANDES DE 

SOUZA e outros A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA:designo o dia 22/09/2020, às 12:30 Horas, para 

realização da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004371-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WENDER FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 11:45 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005630-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FONSECA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 11:15 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007033-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 11:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014592-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014592-28.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014583-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA MONTEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014583-66.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004974-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

V. A. A. E. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004974-59.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO VIEIRA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003573-25.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055004-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. M. T. (AUTOR(A))

CLEIDI DE MOURA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1055004-35.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004297-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1055004-35.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055707-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DAPPER BALIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1055707-63.2019.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002945-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YGRO CESAR PEREIRA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1002945-36.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 
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Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014720-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON NASCIMENTO DE PAULA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014720-48.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005304-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005304-56.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059776-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MYZAEL PHELLIP ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1005304-56.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002716-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1002716-76.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016834-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOLANNY LAURA DE CARVALHO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1017870-37.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017298-81.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO EGUITA RONDON FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1017298-81.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003101-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RONCHINI FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1014822-70.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 24 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004821-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FABRICIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004821-26.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003704-97.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DA SILVA LEMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003704-97.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 
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específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016137-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE AMARAL MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1016137-36.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017510-05.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1017510-05.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003031-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIMAR JOBSON GUSMAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1003031-07.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004371-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WENDER FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1004371-83.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007033-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIRES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, nesta data procedi à citação da requerida, via E-mail, nos 

termos do Ofício Circular Nº 034/2017-DF, Art. 246, V e 334 do CPC. Nos 

termos que seguem: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL Sétima Vara 

Cível Processo 1007033-20.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 

representante legal: Nos termos dos artigos 246, V e 334 do CPC, O 

presente E-mail, referente aos autos em epígrafe, tem por finalidade a C i t 

a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de , por todo o conteúdo do 

despacho e da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste e-mail, para responder, querendo, a ação. 

ADVERTÊNCIAS: O comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). A 

parte, no entanto, poderá constituir representante por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). 

Não havendo autocomposição o prazo para contestação é de 15 (quinze) 

dias (CPC, art. 335, caput), iniciando a partir da audiência, não 

apresentando contestação, será considerada revel e presumindo-se 

verdadeiras as alegações formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. Endereço do Fórum: Rua Des. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., Bairro: Centro Político Administrativo, 

Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, 

(65) 3648-6006

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017974-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON AVILA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1017974-29.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

GERSON AVILA DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

LIMINAR aviada por GERSON AVILA DA SILVA em face da ENERGISA – 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em que o 

Requerente discorda do faturamento do serviço prestado pela Requerida 

na unidade consumidora de sua titularidade, pleiteando em sede de tutela 

de urgência que: [...] 3) Com fundamento no artigo 300, do CPC, c/c artigo 

84, parágrafo 3º da Lei 8.078/90, SEJA CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR 

para que seja a ré seja impedida de realizar a cobrança de suspender o 

fornecimento de energia elétrica na residência do autor até o trânsito em 

julgada da sentença em relação ao débito cobrado na fatura do 

março/2020 com vencimento em 13/05/2020 no valor de R$1.075,89, bem 

como que seja determinado a ré de se abstenha de incluir o nome do 

consumidor nos cadastros de mau pagador e caso tenha incluído que 

determinado sua retirada, uma vez que resta comprovado pelos 

documentos acostados a exordial que o autor está sendo cobrado de 

valor exorbitante, sob pena de aplicação de multa diária no valor de 

R$2.000,00 ou outro valor a ser arbitrado por esse Juízo em caso de 

descumprimento da liminar ora concedida a ser revertida em favor do 

autor e majorada até o efetivo cumprimento da ordem judicial [...] (sic 

Id.31512976) Com pedido de gratuidade, vieram conclusos. É o 

necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que no tocante à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou 

fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é medida que 

se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a 

presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo 

Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e 

(b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de 

urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, 

nos termos do art. 300, §3º, do Código de Processo Civil. O caso em 

apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de 

consumo, isso porque a Requerida como prestadora de serviço é parte 

não vulnerável na relação de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir 

com o contrato nos exatos termos avençados e submeter-se aos ditames 

da Lei Consumerista. Com efeito, a probabilidade do direito se evidencia 

pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor manter em 

dia suas obrigações contratuais, também é dever da Concessionária 

esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou ao elevado 

faturamento do consumo de energia elétrica da Requerente. Da mesma 

forma, o perigo de dano e de causar prejuízos à parte Requerente se 

autorizada ou mantida a suspensão no fornecimento de energia elétrica 

decorre da própria situação, sobretudo em se tratando de bem 

essencial/fundamental nos dias atuais. Ademais, o resultado do 

inadimplemento do débito sub judice, de fato é a negativação dos dados e 

a interrupção dos serviços, medidas excessivamente gravosas ao 

consumidor, principalmente no que atine a restrição cadastral e os planos 

governamentais de urgência criados para atender a população de baixa 

ou nenhuma renda nesse período de paralisação mundial; programas 

esses que poder exigir do cidadão capacidade de endividamento pautada 

em registros e anotações cadastrais, revelando aqui o risco de dano, 

urgência e irreversibilidade do indeferimento da medida. Por oportuno, 

assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser revista em 

caso de apresentação de elementos capazes de reformar a convicção do 

juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

vindicada pela Autora para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ABSTENHA 

de sobrestar ou em sendo o caso, RESTABELEÇA no prazo de 24h (vinte 

e quatro horas) o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 

nº6/1019364-7 utilizada pelo Autor, no que tange ao débito ora discutido, 

até ulterior deliberação judicial, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 – CDC), além de recair em MULTA DÁRIA que fixo em 

R$500,00 (quinhentos reais). CITE-SE e INTIME-SE, a parte Requerida para 

conhecimento da ação e no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresentar contestação, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Derradeiro, DETERMINO que a 

Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser 

citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da audiência, que 

realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. 

José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda a inicial com documentos. 

INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Requerente, e por consequência, 

CONCEDO-LHE os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas. Ressalto que, tendo a 

Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008932-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO DE AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (REU)

MAPFRE VIDA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

KARINA TELECKI PEREIRA LUNA OAB - SP232093 (ADVOGADO(A))
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

IZABEL CRISTINA MELLO DELMONDES OAB - MS7394 (ADVOGADO(A))

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

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - MT20949-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1008932-58.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. O feito não contempla 

julgamento antecipado. Atento ao disposto no art. 357, do Código de 

Processo Civil, passo ao saneamento e organização do processo. 

Primeiramente, reconheço no caso concreto a relação de consumo, 

fazendo-se incidente, portanto, a legislação consumerista, admitindo o 

Requerente, parte hipossuficiente da relação, razão pela qual inverto o 

ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Devidamente citadas, as requeridas 

MAPFRE, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, ALLIANZ SEGUROS e 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, suscitaram matérias de 

ordem preliminar, bem como prejudicial de mérito, as quais passo a 

apreciar. As Requeridas Mapfre e Companhia Aliança do Brasil 

impugnaram a concessão da Gratuidade de Justiça ao requerente, 

todavia, não apresentaram prova de que o Autor não é hipossuficiente. O 

benefício foi concedido à vista do demonstrativo de renda apresentado 

com a peça de ingresso, o qual legitima o Autor ao agasalho da benesse 

legal, razão pela qual MANTENHO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA concedida 

na decisão inaugural. As Requeridas arguiram a preliminar de carência de 

ação, por falta de interesse de agir, invocando a penalidade prevista no 

artigo 771 do CC, ao argumento de que o Autor não solicitou 

administrativamente o pagamento da indenização securitária, razão pela 

qual não existe pretensão resistida. No entanto, a falta de comunicação do 

sinistro à seguradora não implica na perda do direito do segurado, 

mormente porque não comprovada a má-fé do segurado. Ademais, a lei 

não exige prévio requerimento administrativo para que possa ser ajuizada 

demanda judicial, pois não pode ser excluída da apreciação do Poder 

Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Nesse sentido: “EMENTA: 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTO DE 

INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PEDIDOS 

SUBSIDIÁRIOS. INVALIDEZ POR ACIDENTE OU POR DOENÇA. 

PRELIMINARES: INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 

JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 

DECADÊNCIA. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 

771 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. INVALIDEZ 

PARA ATIVIDADE MILITAR. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1. 

Ação de conhecimento, com pedido de pagamento de indenização 

securitária, com base em contrato de seguro de vida em grupo. 1.1. 

Sentença de procedência, para condenar a seguradora com base na 

invalidez permanente por doença.2. Da inépcia da inicial - insuficiência de 

documentos - não ocorrência. 2.1. Conforme as hipóteses dispostas no 

art. 330, § 1º, do CPC, a falta ou insuficiência de documentos probatórios 

não é causa para o reconhecimento de inépcia da exordial. 3. Do interesse 

de agir - aviso de sinistro - desnecessidade. 3.1. Conforme preceitua o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), o 

segurado não precisa esgotar as vias administrativas antes de ajuizar a 

demanda requerendo o pagamento da indenização. 3.2. Em situação 

semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "Ainda que não 

haja prévio comunicado à seguradora acerca da ocorrência do sinistro, 

eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara sua 

resistência frente à pretensão do segurado, demonstrando a presença do 

interesse de agir." (REsp 1137113/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 22/03/2012).4. Cerceamento de defesa - julgamento 

antecipado - pedido de prova pericial - comprovação da invalidez - ciência 

inequívoca da doença - rejeição. 4.1. O julgamento antecipado da lide, por 

si só, não caracteriza cerceamento de defesa. 4.2. Cabe ao magistrado 

apreciar livremente as provas produzidas, indeferindo aquelas que 

considere inúteis ou meramente protelatórias. 4.3. A prova pericial é 

dispensável quando a documentação apresentada com a inicial é 

suficiente para tornar incontroversa a moléstia e a incapacidade para o 

serviço militar.5. Decadência - comunicação do sinistro - art. 771 do 

Código Civil - ausência de prova de má-fé - orientação jurisprudencial do 

STJ. 5.1. O art. 771 do Código Civil não constitui óbice ao direito 

indenizatório do segurado, quando ausente prova de má-fé (REsp 

1546178/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 

19/09/2016).6.Mérito - responsabilidade indenizatória - invalidez 

permanente - atividade militar - direito à indenização securitária. 6.1. 

Encerrada a instrução ficou comprovado que o autor, ora apelado, foi 

declarado "Incapaz C", ou seja, definitivamente incapaz, por causa de 

lesão, doença ou defeito físico considerado incurável e incompatível com o 

serviço militar (art. 108, VI, Lei 6.880/80). 6.2. Precedentes da Corte: 6.2.1 

"(...) O fato de o autor não ser considerado inválido para toda e qualquer 

atividade não exclui o seu direito ao recebimento da indenização 

securitária por doença, uma vez que o contrato de seguro de vida em 

grupo foi celebrado em relação a sua atividade laboral habitual, bastando o 

reconhecimento da sua incapacidade permanente para o serviço militar. 

(...)". (20150110692189APC, Relator: Vera Andrighi 6ª Turma Cível, DJE: 

05/09/2017). 6.2.2 "(...) Comprovada a incapacidade definitiva do Autor 

para o exercício das atividades militares, resultante de transtornos mentais 

e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras 

substâncias psicoativas, impõe-se a cobertura securitária, ainda que não 

seja considerado inválido para os demais atos da vida civil. (...)". 

(20150111097373APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira 7ª Turma Cível, 

DJE: 03/08/2017).7. Enfim. A interpretação da norma a ser feita, em casos 

como o dos autos, deve favorecer ao beneficiário do seguro, que no caso 

dos autos é um militar do exército, não fazendo sentido que uma apólice 

coletiva de seguro de vida em grupo, que tem a POUPEX - Fundação 

Habitacional do Exército como estipulante, exclua da cobertura um militar 

da ativa (o autor quando em serviço ativo, era soldado do exército 

brasileiro), que esteja incapaz definitivamente para o serviço militar, 

incapacidade esta adquirida, repita-se, quando em gozo da vida 

castrense. 7.1 Não é razoável assentar que para o recebimento do prêmio 

o beneficiário esteja inválido para toda e qualquer atividade humana, 

castrense ou civil, o que foge à lógica do razoável. 7.2 Aliás e conforme o 

Dicionário Aurélio, razoável é algo não absurdo, que está de acordo com a 

razão, que tem lógica. A razoabilidade tem de ser apreendida com 

observância do consenso e do senso comum. 8. Apelo desprovido. 

(TJ/DFT, Acórdão n.1058946, 20160110028426APC, Relator: JOÃO 

EGMONT 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no 

DJE: 13/11/2017. Pág.: 235/244).” EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MORTE DO 

SEGURADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA 

DE ÓBICE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. (...) PEDIDO ADMINISTRATIVO - A falta de requerimento 

administrativo não constitui óbice para o ajuizamento da ação, uma vez 

que a obtenção da tutela jurisdicional não está condicionada à formulação 

de solicitação administrativa. Além da inexistência de prejuízo à 

seguradora, já que, pela natureza do seguro em exame, não há 

agravamento das consequências, a resistência da seguradora ao 

pagamento da indenização na via judicial, torna inócua a alegação de falta 

de pedido administrativo. Precedentes. Sentença de procedência mantida. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052681293, Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da 

Silva Tavares, Julgado em 17/12/2015)”. Nesse contexto, AFASTO a 

referida preliminar. A preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela 

requerida Companhia Aliança do Brasil será apreciada com o mérito, assim 

como a responsabilidade, se existente, de cada seguradora. A prescrição 

suscitada pela Requerida Companhia aliança do Brasil não procede. O 

prazo prescricional inicia a partir da ciência inequívoca da invalidez pelo 

segurado, que no caso, não se mostra bem definida nos autos. Nesse 

sentido: “EMENTA: SEGURO DE VIDA EM GRUPO AÇÃO DE COBRANÇA 

PRESCRIÇÃO AFASTADA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA 

NEGATIVA DA SEGURADORA ENTENDIMENTO DE QUE A COMUNICAÇÃO 

DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) AO INSS NÃO PODE SER TIDA COMO 

A DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA CONSOLIDAÇÃO DA LESÃO 

AUSENTE NOS AUTOS LAUDO PERICIAL ATESTANDO O GRAU DE 

INCAPACIDADE DO SEGURADO, NECESSÁRIA A CONVERSÃO DO 

JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL 

MÉDICA. Prescrição afastada, determinando-se, de ofício, a conversão do 

julgamento em diligência. (TJ-SP - APL: 00180265320118260554 SP 

0018026-53.2011.8.26.0554, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 

15/12/2014, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/12/2014).” Deste modo, não reconheço a ocorrência da prescrição. 

Estando as partes bem representadas, presentes os pressupostos 

processuais e condições da ação, entendida como direito abstrato, e, não 

havendo mais preliminares para análise, dou o processo por saneado. 

Fixo como pontos controvertidos: se o autor está ou não acometido de 

invalidez permanente causada por doença e qual o grau; se há 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 239 de 651



solidariedade entre as seguradoras requeridas. No que tange a pretensão 

de produção de provas, todas as requeridas pugnaram pela produção da 

prova pericial, bem como pela colheita do depoimento pessoal do Autor. 

Ainda, a Requerida Bradesco pediu a produção de prova documental. O 

autor não pretende produzir outras provas. DEFIRO a produção de prova 

documental pretendida pela requerida Bradesco. Oficie-se à FHE – 

Fundação Habitacional do Exército, bem como ao Exército Brasileiro, nos 

endereços indicados no id. 18241335, para os fins pretendidos pela 

referida parte, os quais deverão constar nos expedientes. DEFIRO também 

a produção da prova pericial por entender pertinente ao correto deslinde 

da controvérsia. INDEFIRO, desde logo, a produção de prova oral pleiteada 

pelas requeridas, porquanto inútil e desnecessária, uma vez que o objeto 

litigioso versa sobre questões essencialmente técnicas, razão pela qual a 

prova pericial e documental acima determinadas, mostram-se adequadas e 

pertinentes para o deslinde da ação e apuração dos fatos controvertidos. 

Para a realização da perícia, NOMEIO como Perito Judicial o Drº Reinaldo 

Prestes Neto, médico ortopedista, cadastrado junto ao banco de dados de 

peritos do TJ/MT, o qual pode ser encontrado na Alameda Aripuanã, nº 88, 

Alphaville Cuiabá II, CEP. 78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 

3028-1039 (res.), 65 3051-2250 (consultório), ou 65 8117-0025, para 

realizar a perícia sob a fé de seu grau, com a apresentação de laudo no 

prazo de trinta (30) dias, após início dos trabalhos. Intimem-se as partes 

para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, arguirem impedimento ou 

suspeição do profissional nomeado (artigo 465, § 1º do CPC), sob pena de 

preclusão, bem como para, no mesmo prazo, apresentarem quesitos e 

assistente técnico. Intime-se o perito acima nomeado para no prazo de 05 

(cinco) dias, dizer se aceita o encargo, bem como, para apresentar 

proposta de honorários, nos termos do art. 465, § 2º, I, do CPC. Após, em 

igual prazo, digam as partes sobre a proposta honorária e, havendo 

concordância, depositem as Requeridas proporcional e integralmente o 

valor dos honorários, ficando desde já, autorizado o expert a levantar 

50%(cinquenta por cento) no início dos trabalhos. O douto perito deverá 

agendar dia e hora para a realização da perícia, informando a secretaria 

deste Juízo para intimação das partes. Apresentado o Laudo Pericial nos 

autos, sobre ele digam as partes, no prazo de 15(quinze) dias. Após, 

voltem-me os autos conclusos para proferir sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011154-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES OAB - MT27617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REU)

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1011154-91.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES REU: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, UNIC EDUCACIONAL LTDA VISTOS, 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por MATHEUS RAMON WENSE DE 

ALMEIRA GOMES em desfavor de EDITORA E DISTRIBUIDORA 

EDUCACIONAL S/A e UNIC EDUCACIONAL LTDA, pleiteando em sede de 

tutela de urgência que a parte Requerida se abstenha/exclua os dados do 

Autor dos serviços de proteção ao crédito, em razão de débito reputado 

indevido pelo Requerente. Concedida a gratuidade e emendada a exordial, 

vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela 

provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no 

art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do 

direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, 

ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do 

Código de Processo Civil. Com efeito, tratando-se de lide que tem por base 

a ilegalidade de débito e o lançamento indevido de produtos não 

contratados no patamar reclamado pela parte Ré, se mostra descabido 

exigir da parte Autora produza prova negativa de seu direito, de modo que 

a incumbência de comprovar a origem do débito, forma de constituição e 

consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada 

à parte Requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

postulado. Quanto ao perigo de dano, não se pode olvidar que em casos 

desse jaez, a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito pode 

gerar abalo comercial à parte Autora, exsurgindo na maioria das vezes 

prejuízos irreparável ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos 

que poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas 

obrigações. Além do mais, importa evidenciar que ao caso em apreço é 

totalmente inexistente o perigo de irreversibilidade do §3º do art. 300 do 

CPC, uma vez que a presente medida não acarretará prejuízo à parte 

Requerida, a qual poderá durante a fase instrutória comprovar a 

existência do débito e efetuar o lançamento do nome do devedor nos 

referidos cadastros a qualquer tempo, inclusive respondendo ao pedido 

de reembolso formulado pelo Autor, não sendo o caso de exigir da Ré tal 

medida nesta fase judicial. ANTE O EXPOSTO, presentes os requisitos 

legais, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para DETERMINAR que Requerida 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e UNIC EDUCACIONAL 

LTDA promova a EXCLUSÃO dos dados da parte Requerente MATHEUS 

RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES dos órgãos de proteção ao crédito 

(SPC, SERASA, e CONGÊNERES), devendo SE ABSTER de efetuar novos 

apontamentos, no que concerne aos débitos sub judice (Id.31446393), sob 

pena de responsabilidade civil e criminal (art. 71, do CDC), além de recair 

em multa DIÁRIA que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

eventual descumprimento desta ordem. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida, para os termos da ação e inclusive para comparecer à 

audiência de conciliação prevista no artigo 334 do CPC, que deverá ser 

designada pela Secretaria, por meio do acesso virtual do Núcleo de 

Solução de Conflitos, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, 

devendo-a ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, a qual se realizará no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo, Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, bem como a eventual existência de emenda da petição inicial. 

INTIME-SE a parte Requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, §3º, 

CPC), acerca da audiência de conciliação a ser designada. Ressalto que, 

tendo a Portaria-Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 decretado o 

fechamento das portas dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso, em decorrência das medidas de prevenção no contágio do 

COVID-19, desde já, fica autorizado o cumprimento desta ordem inclusive 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, servindo a presente como mandado. 

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016010-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO IGNACIO LARREA ARASA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT10455-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METRO 3 CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1016010-40.2016.8.11.0041 (L) Vistos, etc. A conclusão é 

indevida, eis que existem decisões que não foram integralmente 

cumpridas, a exemplo do comando inaugural. Notifiquem as Fazendas 

Federal, Estadual e Municipal para manifestar interesse ou não nesta 

demanda. Ainda, citem-se os confinantes do imóvel objeto da usucapião. 

Por fim, colha-se o parecer do Ministério Público, conforme já determinado 

nos autos. Após cumpridas todas as determinações, voltem-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1016814-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA (AUTOR(A))

JESSICA CANDIDA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016814-66.2020.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

JESSICA CANDIDA DE CAMPOS, DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE 

SOUSA REU: NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL VISTOS, Cuida-se de 

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C 

INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS aviada por JESSICA CANDIDA DE 

CAMPOS MENDES e DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA, em 

desfavor de NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL, alegando a parte 

Autora, em síntese, que adquiriu o imóvel objeto da ação por meio de leilão 

público extrajudicial, e mesmo tendo notificado os ocupantes do imóvel, 

não logrou êxito em receber a posse do bem na qualidade de legítimo 

proprietário. Importa grafar que, no Id.31277829, o contrato firmado pelos 

Autores já previa a existência de ação judicial sobre o imóvel, envolvendo 

os Réus e a instituição financeira de quem os Autores arremataram o bem. 

Com pedido de gratuidade e comparecimento voluntário da Ré nos autos, 

vieram conclusos. É o necessário. DECIDO. De proêmio, saliento que no 

tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte 

Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do 

pedido é medida que se impõe. Para o deferimento da tutela provisória de 

urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Código de 

Processo Civil. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Outrossim, o artigo 1.228 do Código Civil de 2002 

constitui requisitos para a propositura da ação reivindicatória: 1) a prova 

da titularidade do domínio sobre a coisa reivindicada, 2) a individuação 

desta e, além da indispensável identificação, 3) que o réu esteja 

injustamente na posse do bem. Oportuno pontuar que os pressupostos 

supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória. No caso em tela, a despeito de 

haver provas contundentes da aquisição do imóvel por parte dos Autores, 

bem como da aparente regularidade dos tramites, não vislumbro a 

probabilidade do direito vindicado pelos Requerentes de forma segura. Isto 

porque, o artigo 30, parágrafo único da Lei nº9.514/1997, estabelece que, 

na pendência de ação judicial que objetiva a discussão da titularidade do 

imóvel não obsta a imissão do arrematante na posse do imóvel, 

excetuando-se a arguição da nulidade da constituição do devedor em 

mora e demais intimações afetas ao procedimento extrajudicial de 

consolidação da propriedade em favor da instituição bancária. Veja: Art. 

30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive 

o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 

2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome. Parágrafo único. Nas operações de 

financiamento imobiliário, inclusive nas operações do Programa Minha 

Casa, Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com 

recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento 

Residencial (FAR), uma vez averbada a consolidação da propriedade 

fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre 

as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança 

e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão 

resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de 

que trata este artigo. In casu, extraio dos autos que os Autores 

renunciaram a evicção, ao adquirir o imóvel gravado com ação judicial 

anulatória em curso perante a Justiça Federal na Ação Judicial 

nº1002854-53.2017.1.3600 – 8ª Vara Federal de Cuiabá, cujo objeto é 

justamente o ato que consolidou a propriedade do imóvel adquirido pelos 

Requerentes, fragilizando assim o direito liminar pleiteado. De outra sorte, 

não há qualquer indício de que os Requeridos de fato estejam exercendo a 

posse dos imóveis, ou que foram notificados e tomaram conhecimento dos 

atos expropriatórios no decorrer do processo que originou a carta de 

arrematação. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados 

são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a 

pretensão antecipatória. Aliado a isso, a probabilidade do direito, risco de 

dano e irreversibilidade da medida, está ancorada ainda no momento 

extraordinário que o país vem enfrentando com a proliferação da 

pandemia mundial, sendo inócuo permitir que liminarmente seja a parte 

Requerida compelida a desocupar o imóvel, há mais de um ano e um dia 

cedido pela Autora, em plena ordem de isolamento social em âmbito 

nacional. Destarte, os pressupostos supramencionados para a concessão 

da tutela de urgência são concorrentes, de forma que a ausência de um 

deles inviabiliza a pretensão antecipatória e dispensa a análise da 

presença dos demais requisitos, quais sendo, os da urgência à 

concessão da medida, impondo-se a triangulação do feito e a devida 

instrução processual, com o exercício do contraditório e ampla defesa, a 

fim de que o juízo forme seu livre convencimento. Ademais, a presente 

decisão não possui caráter irrevogável e/ou irreversível, de sorte que, 

demonstrado a presença dos requisitos através de pedido 

adequadamente fundamentado e comprovado, é possível que este 

provimento jurisdicional seja revisto a qualquer tempo. ANTE O EXPOSTO, 

recebo a emenda a inicial e, por não estarem presentes os pressupostos 

previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE 

URGÊNCIA formulado na inicial. CERTIFIQUE-SE o comparecimento 

voluntário da parte Ré, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil, notadamente o inicio do prazo 

para impugnar a contestação apresentada, obedecer o rito normal fixado 

após a realização da audiência de conciliação. Derradeiro, DETERMINO 

que a Secretaria, através do acesso virtual do Núcleo de Solução de 

Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do 

CPC, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do ato, devendo a parte 

Ré ser citada com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

audiência, que realizar-se-á no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum 

da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, e-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais. INTIMEM-SE as partes acerca da audiência de conciliação a ser 

designada, devendo a parte Requerente ser intimada na de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001886-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1001886-18.2017.8.11.0041(p) VISTOS, A sentença prolatada no 

id. 11292690 foi reformada pelo acordão juntado no id. 22750069, julgando 

improcedente os pedidos formulados na inicial. De outra sorte, não 

obstante a certidão lançada no id. 30157688, não há pedido de desistência 

da ação juntado nos autos, tratando-se, pois de erro material pela 

Secretaria Judicial e que deve ser riscado dos autos. A par disso, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022833-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS OAB - MT6404-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIPONFLEX (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

EDER LUCIANO SOUZA (REU)

ELISANGELA BARBOSA DE AGUIAR 09606456757 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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TANIA MARA FELIPE DE ALMEIDA OAB - SP382402 (ADVOGADO(A))

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022833-30.2016.8.11.0041.(p) AUTOR(A): 

DOUGLAS LUIS DA SILVA TORRES REU: EDER LUCIANO SOUZA, 

ELISANGELA BARBOSA DE AGUIAR 09606456757, NIPONFLEX, BANCO 

OLÉ CONSIGNADO VISTOS, Nos termos dos artigos 487, III, "b" 

HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes juntado no id. 31447392, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e DECLARO EXTINTO o 

presente feito, COM JULGAMENTO DE MÉRITO com relação ao BANCO 

OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Custas remanescentes 

dispensadas, nos termos do artigo 90,§3o do CPC. Diga a parte Autora no 

prazo de 05 dias quanto ao eventual interesse no prosseguimento do feito 

com relação aos demais Requeridos, sob pena de de o silêncio ser 

interpretado como renúncia tácita e consequente arquivamento do feito. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038577-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARIA TOSTI DE LIMA (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA (REU)

SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

C U I A B Á  E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P J E  nº 

1038577-31.2017.8.11.0041 (P) VISTOS, Em que pese a insurgência da 

parte Embargante declinada no id. 220558820, inexiste qualquer omissão 

ou contradição na decisão proferida no id. 22044823, primeiro porque o 

enfrentamento de questão posta em juízo não equivale à obrigatoriedade 

de o julgador rebater todos os argumentos das partes, bastando que 

exponha os motivos suficientes à conclusão, circunstância que no caso 

restou bem delineada em decorrência da inexistência de fato novo hábil 

para modificar o teor daquela decisão. Além disso, a fim de por uma pá de 

cal no assunto, é de bom alvitre ressaltar que não vislumbro qualquer 

possibilidade de acolher a tese de incongruência do pedido formulado na 

exordial aventada pelo Requerido pois a rescisão do contrato firmado 

entre as partes é consequência lógica da interpretação do pedido de 

restituição dos valores pagos pelo adquirente do imóvel, eis que se 

objetiva o restabelecimento do status quo, sendo pois, perfeitamente 

aplicável o disposto no §2º do artigo 322 do CPC. Da mesma forma quanto 

a alegação de ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o 

pedido de revogação da decisão sob o pretexto que não foram analisados 

os argumentos e documentos do petitório juntado no id. 21872310, também 

não merece guarida, pelo simples fato de que as razões declinadas 

naquele pedido ancoravam-se basicamente na tese de inexistência de 

pedido de rescisão contratual na exordial, e na suposta ausência de 

razoabilidade e proporcionalidade na decisão objurgada. Assim, estando o 

deferimento da tutela (id.134735055) em prefeita sintonia ao entendimento 

sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Sumula 543), a restituição 

imediata das parcelas pagas ao consumidor é medida de rigor, sendo de 

todo desarrazoado fazer com que ele tenha que aguardar a venda do 

imóvel a terceiros para poder receber de volta os valores desembolsados. 

Assim, as alegações do Embargante não se enquadram em nenhum dos 

permissivos do artigo 1.022 do CPC, demonstrando o nítido intento de que 

sejam revistas as razões da decisão, providência descabida por essa via, 

razão pela qual, JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Com fulcro no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

passo a proferir decisão de saneamento e organização do processo: Das 

preliminares arguida pela parte Requerida em sede de contestação 

(id.16843776): Desnecessária a suspensão do andamento processual em 

decorrência da afetação dos Recursos Especiais de nº 1.614.721/DF e nº 

1.631.485/DF, uma vez que já transitado em julgado em novembro/2019 e 

fixada a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador 

e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal 

apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada 

para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As 

obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão 

convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. No tocante a arguição 

de ilegitimidade da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA 

LTDA., em conformidade com o sistema consagrado no nosso 

ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no polo 

passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos 

oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo. No caso, apesar 

de possuírem personalidade jurídica própria, pela aplicação da teoria da 

aparência, as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico 

possuem identidade de reputação, incidindo, assim, a regra da facilitação 

da defesa dos direitos pelo consumidor (art. 6º, VIII, do CDC) e da 

responsabilidade solidária prevista no art. 7º, parágrafo único e 25, § 1º 

do CDC. A par disso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 

Resolvidas as questões processuais pendentes supramencionadas, 

declaro saneado o feito. Fixo os pontos controvertidos: 1) O 

descumprimento contratual exclusivamente por parte da ré, 

consubstanciado no atraso na entrega do imóvel objeto do contrato; 2) A 

configuração ou não de situação equiparável a caso fortuito ou 

excludente de responsabilidade; 3) A existência dos danos alegados na 

exordial; Do ônus da prova: Acerca do ônus probatório, a relação 

existente entre as partes é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do 

CDC, estando o Consumidor em posição de desvantagem técnica, o que 

justifica a inversão do ônus da prova, a fim de facilitar sua defesa. Dentro 

desta perspectiva, no caso dos autos, vislumbro configurada a hipótese 

inscrita no art. 6º, VIII, do Estatuto, razão pela qual, DEFIRO A INVERSÃO 

do ônus da prova com relação aos itens 1 e 2 dos pontos controvertidos 

fixados. Indefiro o pedido de produção de prova oral formulado pela parte 

Requerida, pois os pontos controvertidos estão amparados por farta 

prova documental, sendo certo, ademais, que a parte ré não nega que 

tenha ocorrido o atraso na conclusão das obras do empreendimento. No 

tocante aos pedidos formulados pela parte Requerente no id. 28602630, 

determinando a expedição de ofício à empresa PLUS ADMINISTRADORA 

DE CONDOMÍNIOS, para que se abstenha de efetuar quaisquer cobranças 

referente a “Fundo de Reserva”, “Taxa de Investimento” e “Taxa de 

Condomínio”, bem ainda de inscrever os dados dos autores nos cadastros 

de proteção ao crédito (SPC/SCPC/SERASA e congênere), sob pena de 

multa que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais por evento). Por 

fim, quanto ao pedido de bloqueio judicial do valor pago inicialmente pelo 

Requerente e que fora deferido em tutela de evidência, ante o 

descumprimento de ordem judicial por parte da ré para que depositasse o 

mesmo em tempo fixado por este juízo, tenho que diante do atual estado 

de calamidade pública, o cenário de instabilidade financeira e incertezas 

geradas em decorrência da pandemia que assola o mundo e, observando 

ainda as garantias fundamentais, os princípios constitucionais como 

também o princípio da menor onerosidade ao devedor expresso pelo artigo 

805 do CPC, todos objetivando principalmente a preservação da dignidade 

humana, o que é basilar, não se mostra razoável a penhora de ativos 

financeiros em desfavor da parte Requerida. Intimem-se. Cumpra-se as 

deliberações fixadas na presente decisão e voltem os autos conclusos 

para prolação de sentença. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056575-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP) (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO BERGER OAB - RS0061011A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARUMA AGRICOLA LTDA. (REU)

TRC AGROFLORESTAL LTDA (REU)

SUSTAINABLE TEAK PARTICIPACOES LTDA (REU)

UNITECA AGROFLORESTAL S.A. (REU)
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TRC SERVICOS FLORESTAIS LTDA (REU)

TRC MATO GROSSO AGROFLORESTAL LTDA (REU)

SCP FLORESTECA MATO GROSSO LTDA (REU)

SCP ARPA (REU)

SCP SANTA MARINA (REU)

SCP MONTE VERDE (REU)

SCP PAU D'ARCO (REU)

PECFLOR LTDA (REU)

SACN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA (REU)

PANFLORA AGROFLORESTAL LTDA (REU)

HENDRIK CORNELIS VAN DRUTEN (REU)

SANTA LUCIA - SCP (REU)

SALTECA AGROFLORESTAL LTDA (REU)

SALTUS ADMINISTRACAO DE IMOVEIS RURAIS S.A (REU)

FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP (REU)

FLORESTECA MATO GROSSO LTDA-SCP (REU)

FLORESTECA MATO GROSSO LTDA - SCP (REU)

LAURENTIUS PETRUS ANTONIUS BROUNS (REU)

FLORESTECA MATO GROSSO LTDA SCP (REU)

FRONTECA AGROFLORESTAL S.A. (REU)

FLORESTECA S/A (REU)

BIOTECA LTDA (REU)

LHS PARTICIPACOES LTDA. (REU)

ABAS PARTICIPACOES LTDA. (REU)

SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO NETO (REU)

RHEA AGROFLORESTAL LTDA (REU)

MARA SILVEIRA MELLO DE ANDRADE COUTINHO (REU)

SYLVIO DE ANDRADE COUTINHO (REU)

INAJA PARTICIPACOES S.A. (REU)

SYLCO PARTICIPACOES LTDA (REU)

FLORESTECA BRASIL LTDA (REU)

TRC NORDESTE AGROFLORESTAL LTDA (REU)

TECAMET AGROFLORESTAL LTDA (REU)

SCP SANTA MARTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO OAB - SP242692 (ADVOGADO(A))

PRISCILA DA SILVA RODRIGUES OAB - SP432164 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº1056575-41.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, Em cumprimento a decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. , 

1008691-08.2020.8.11.0000 juntado no id. 31422354, determino o 

cancelamento da ordem de indisponibilidade de bens na Central Nacional 

de Indisponibilidade de Bens- CNIB, conforme comprovante anexo. 

Oficie-se aos Cartórios determinando tão somente a averbação da 

existência da presente demanda à margem das matriculas dos imóveis, 

nos termos da referida decisão: “Com estas considerações,defiro, em 

parte, o pedido de efeito suspensivo pretendido pela agravante para que, 

em caráter liminar, em conseqüência, nos termos da fundamentação 

acima, determinar tão somente que às margens das matrículas dos imóveis 

pertencentes às agravadas, seja averbada a existência desta demanda 

para prevenir eventuais terceiros adquirentes que, mais tarde, não 

puderem alegar boa fé. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo-se 

necessário. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038618-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JAMBERCI (AUTOR(A))

MARIA DO CARMO CALIXTO DE LIMA (AUTOR(A))

VICTOR CALIXTO GASQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1038618-27.2019.8.11.0041 (p) VISTOS, De proêmio, saliento que 

a alegação do Embagado/Requerente (id.25624302) quanto a 

intempestividade dos Embargos juntados no id. 25195375 não merece 

guarida, pois houve equívoco da Secretaria Judicial na confecção do 

mandado de citação, assinalando o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação da defesa, circunstância que não pode acarretar prejuízo à 

parte. Diante disso, determino a retificação da certidão juntada no id. 

25043057, devendo ser contabilizado o prazo de 30 dias para análise da 

tempestividade dos embargos monitórios interposto pela parte Requerida. 

Após, se tempestivos, recebo os embargos para discussão, e determino a 

intimação da parte Requerida para impugnar a contestação juntada no id. 

26411983, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando objetiva e de forma fundamentada sua 

relevância e pertinência. Consigno que o silêncio ou o protesto genérico 

por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento 

antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis 

ou meramente protelatórias. No mesmo prazo, digam as partes se 

possuem interesse na designação de audiência de conciliação, ficando 

desde já autorizado o agendamento pela Secretaria Judicial em caso de 

concordância de ambos. Do contrário, voltem os autos conclusos para 

sentença ou designação de audiência de instrução, nos termos do art. 

920, inc. II, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006693-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. V. P. D. O. (AUTOR(A))

W. G. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

VANIA DO PRADO ALVES OAB - 021.182.311-21 (REPRESENTANTE)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Autos nº 1006693-81.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as partes a 

manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, a parte 

Autora pediu o julgamento antecipado da lide, ao passo que a Requerida 

pretende produzir prova testemunhal. Do exame do conjunto probatório, 

tenho que prova documental colacionada aos autos mostra-se suficiente 

para o deslinde da questão. Ademais, a prova requestada não se presta a 

esclarecer, de per si, a controvérsia em lume, nos termos do disposto no 

artigo 443, II do CPC, razão pela qual INDEFIRO a produção da prova 

testemunhal pretendida pela parte Requerida. Após, o decurso do prazo 

recursal, voltem-me os autos conclusos para sentença, assim como o 

feito conexo (nº 1000933-54.2017.8.11.0041). Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024149-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVARISTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO PJE n° 1024149-78.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, No 

caso concreto, o Autor faleceu no curso da demanda (01/05/2017 – id. 

8356880) antes da realização da perícia judicial que poderia constatar as 

lesões sofridas em decorrência do acidente de trânsito e que 

supostamente causaram a invalidez permanente alegada na inicial. 

Posteriormente sobreveio o pedido de habilitação dos herdeiros, a sua 

companheira Sra. Hildergard Maria da Silva (id. 8356880) e a filha Lorrainy 

Dayane Siqueira da Silva (id. 29250284). Com efeito, a indenização do 
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seguro DPVAT possui natureza jurídica de direito patrimonial e não 

personalíssimo, nos termos do artigo 943 do Código Civil, de modo que, 

falecida a vítima no curso da demanda, por qualquer outro motivo que não 

seja o acidente que deu azo à propositura da ação sua titularidade 

transmite-se aos herdeiros (artigos 1.784 e seguintes do Código Civil c/c 

110, 313 e 687 e seguintes do CPC). Desta feita, DEFIRO a habilitação das 

herdeiras Sra. Sra. Hildergard Maria da Silva, e Lorrainy Dayane Siqueira 

da Silva como sucessoras do Autor. Retifique-se o polo ativo da lide no 

Sistema Pje. De outra sorte, mostrando-se imprescindível a realização de 

perícia médica indireta para o deslinde do feito, a fim de apurar se as 

lesões sofridas pelo de cujus resultaram em invalidez permanente e, em 

caso positivo, o grau da invalidez, nos termos da súmula 474 do STJ. 

NOMEIO como Perito do Juízo um dos profissionais pertencentes à 

empresa MEDIAPE, especializada em perícias, com sede na Av. Isaac 

Póvoas, nº 586, sala 1-B, Centro-Norte, Cuiabá-MT, telefone: (65) 

3322-9858/98146-0888, devendo ser intimada da presente nomeação bem 

ainda para indicar o médico ESPECIALISTA que atuará no trabalho pericial 

e ofertar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias (art. 

465, §2º, CPC), que deverão ser estabelecidos de acordo com o que 

dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigno desde já que 

por ser a parte Autora beneficiário da justiça gratuita, o ônus do 

pagamento da remuneração do perito recai sobre o Estado, uma vez que 

ao ente federativo incumbe a prestação da gratuidade judiciária, de acordo 

com o disposto no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Entretanto, 

ainda que o Estado tenha dever constitucional de propiciar realização de 

prova pericial aos beneficiários da assistência judiciária gratuita, não 

possui obrigação de adiantar pagamento dessa verba, de forma que cabe 

ao juiz nomear perito que consinta em realizar prova pericial para receber 

o pagamento tão somente após o final do processo ou nomear técnico de 

estabelecimento oficial para realizar tal tarefa. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBENTE O BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. DEVER DE GARANTIR O 

ACESSO À JUSTIÇA E PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AGRAVO 

REGIMENTAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.1. Não há violação do preceito contraditório e ampla defesa 

quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos 

honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir 

o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as 

condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça 

gratuita, não podendo desta maneira exigir do perito que assuma tal ônus 

financeiro (AgRg no REsp. 1.568.047/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 

DJe 2.3.2016).2. É firme a orientação desta Corte de que o ônus de arcar 

com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o 

beneficiário da assistência judiciária, deve ser imputado ao Estado, que 

tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos 

hipossuficientes . Precedentes: AgRg no REsp. 1.502.949/MS, Rel. Min. 

SÉRGIO KUKINA, DJe 3.5.2017; REsp. 1.646.164/SC, Rel. Min. HERMAN 

BENJAMIN, DJe 19.4.2017; AgRg no REsp. 1.367.977/MG, Rel. Min. OG 

FERNANDES, DJe 30.9.2015; AgRg no AREsp. 421.668/MG, Rel. Min. 

REGINA HELENA COSTA, DJe 3.6.2015. 3. Agravo Regimental do ESTADO 

DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgRg no REsp 

1414018/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe Desse modo, o profissional nomeado 

deverá realizar a prova técnica e receber os honorários somente após 

trânsito em julgado, a serem pagos pela ré, se sucumbente, ou caso 

contrário, pelo Estado de Mato Grosso. Ante o exposto, INTIME-SE o perito 

da presente nomeação, para no prazo de 05 (cinco) dias, dizer se aceita o 

encargo, consignando, que em sendo a resposta positiva, deverá o laudo 

pericial deverá ser apresentado em Juízo, 30 (trinta) dias, após início dos 

trabalhos. Aceitando o perito o encargo e agendada a data da perícia, 

intimem-se as partes, certificando-se a ocorrência nos autos. 

Apresentado o laudo e decorrido o prazo e das partes e dos Assistentes 

Técnicos (art. 477 do CPC), voltem os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018583-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIL POLICARPO CUNHA (AUTOR(A))

GENIVALDO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - MT24051-A (ADVOGADO(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº: 1018583-17.2017.8.11.0041 (L) Vistos, etc. Instadas as 

partes a manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem 

produzir, os Requerentes e a Requerida Doeler pediram o julgamento 

antecipado da lide, ao passo que a Requerida Renault do Brasil, pretende 

produzir prova pericial e oral. As partes controvertem a respeito do 

alcance da garantia contratual do veículo de propriedade dos Autores, 

fabricado pela Requerida Renault e consertado nas dependências da 

Requerida Doeler, onde o veículo sempre foi deixado para todas as 

revisões. De acordo com os documentos apresentados no processo, a 

garantia contratual do bem concedida pela fabricante é de 36 meses ou 

até que o veículo atinja 100.000Km. Os Autores pretendem ser 

ressarcidos de valores despendidos com o câmbio do veículo, cujo 

conserto foi efetivado após o automóvel ter completado mais de 

100.000Km, alegando que os defeitos existiam antes do carro atingir a 

quilometragem da garantia, contudo, o defeito não foi sanado pela 

concessionária Requerida. Assim, os pontos controvertidos são: a 

existência de garantia contratual a ensejar o ressarcimento das despesas 

havidas pelos Requerentes com o câmbio do veículo após este completar 

mais de 100.000KM, bem como as despesas com aluguel de carro 

apresentadas na peça de ingresso; se são devidos os danos morais 

pleiteados na inicial. Fixados os pontos de controvérsia, em cotejo com o 

conjunto probatório apresentado, entendo que este feito está apto a 

receber julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória. 

Com efeito, a prova documental colacionada aos autos mostra-se 

suficiente para a compreensão e deslinde da questão, tratando-se de 

matéria eminentemente de direito, cabendo ainda registrar que a perícia 

pretendida se mostra inócua em face do conserto do veículo. Ante o 

exposto, INDEFIRO a produção das provas pretendidas pela parte 

Requerida Renault do Brasil e determino o retorno dos autos conclusos 

para proferir sentença, ocasião em que serão apreciadas e decididas as 

preliminares de ilegitimidade de parte suscitadas. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006693-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

W. V. P. D. O. (AUTOR(A))

W. G. P. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR OAB - MT13879-N (ADVOGADO(A))

VANIA DO PRADO ALVES OAB - 021.182.311-21 (REPRESENTANTE)

ALINE BORGES GUIMARÃES OAB - MT17214/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1006693-81.2017.8.11.0041 

AUTOR: WENDER GUILHERMY PRADO DE OLIVEIRA, WEVERTON VINICIUS 

PRADO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: VANIA DO PRADO ALVES RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Compulsando os autos, verifica-se que o fato gerador da presente ação 

está sendo também objeto de discussão na ação nº 

1000933-54.2017.8.11.0041, que tramita perante a 7ª Vara Cível desta 

Comarca. Inclusive, ambas as ações pretendem a reparação civil por 

prejuízos em aparelhos eletrodomésticos que guarnecem a residência em 

que habitam os autores nesta e naquela ação, tratam-se de pais e filhos 

residindo num mesmo imóvel, em virtude de quedas recorrentes no 

fornecimento de energia pela empresa ré. Pois bem. O Código de Processo 

Civil estabelece que serão reputadas conexas as ações que tiverem o 

mesmo pedido ou a causa de pedir (art. 55). Dessa forma, reconheço a 
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identidade da causa de pedir envolvendo as duas ações acima referidas, 

e a fim de evitar decisões contraditórias, reconheço a conexão existente 

entre as mesmas, devendo, portanto, serem julgadas simultaneamente, 

sendo o juízo prevento o da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ante a 

data da distribuição da ação que por lá tramita (17/01/2017), conforme 

determina o art. 59 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os 

autos do processo nº 1006693-81.2017.8.11.0041 ao juízo prevento, qual 

seja o da 7ª Vara Cível desta Comarca. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

16 de março de 2017. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027107-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MEZZOMO BEDIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TENUTA PORTELA OAB - MT10228-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (REU)

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REU)

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E LUCROS CESSANTES Processo nº 1027107-03.2017.8.11.0041 

(h) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, proposta 

por MARIA MEZZOMO BEDIN em desfavor de SPE EDIFICIO AMADEUS 

COMMERCE LTDA, FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, 

CONSTRUTORA ATHOS S/A, todos devidamente qualificados nos autos. 

Aduz a parte autora que em 20/06/2012 celebrou “Instrumento Particular 

de Caução para Futura Aquisição de Sala Comercial a ser construída e 

outras avenças”, com a Primeira Requerida para a aquisição futura da sala 

comercial 704, 7º andar do Edifício Amadeus Commerce, caucionando o 

montante de R$ 18.959,15 (dezoito mil, novencentos e cinquenta e nove 

reais, quinze centavos) através de 04 cheques e 02 depósitos bancários. 

Devidamente caucionoado o valor, em 30.10.2012, a Requerente celebrou 

o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade 

Autônoma e Outras Avenças para aquisição da sala comercial 704, 7º 

andar, com 71,546m² de área real, sendo 01 (um) banheiro, 01 (uma) 

copa, bem como uma unidade autônoma com direito a uso de 01 (uma) 

vaga de estacionamento, pelo valor de R$ 172.368,00 (cento e setenta e 

dois mil, trezentos e sessenta e oito reais). Alega que todas as parcelas 

foram devidamente pagas pela Requerente, totalizando o valor de 

R$90.588,17 (Noventa Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezessete 

Centavos), conforme faz prova os comprovante s de pagamento em 

anexo, com exceção do saldo final de R$ 87.908,95 (oitenta e sete mil, 

noventos e oito reais e noventa e cinco centavos) porque, passados 

quase três anos da data prevista para conclusão da obra, as chaves não 

foram entregues ao compradores. Afirma ter procurado as Requeridas por 

diversas vezes para obter informações e buscar medidas para a 

resolução do problema, contudo, não obtivera êxito, e, diante do 

descumprimento da avença, requer a procedência da demanda para 

declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenar as 

Requeridas ao pagamento dos lucros cessantes causados, quais sejam o 

pagamento dos alugueis no período em que a Requerente deveria estar 

usufruindo do imóvel próprio, no valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) 

mensais, desde 30.06.2015, devolução do valor pago na quantia de 

R$90.588,17 (Noventa Mil, Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Dezessete 

Centavos), devidamente atualizado, além dos danos morais no importe de 

R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Despacho de Id. 9894504, 

determinando a citação dos Requeridos. Audiência de conciliação 

realizada no dia 06/11/2017, sem êxito (ID. 10578885). Contestação 

apresentada pelos Requeridos no ID. 10863786, impugnando o valor 

atribuído a causa, e no mérito requerem a improcedência dos pedidos. 

Impugnação à contestação de ID. 11496521. Ato continuo as partes foram 

intimadas para apresentarem as provas que pretendiam produzir, tendo a 

Autora informado que não possui novas provas a produzir (ID. 15213894) 

e os Requeridos deixaram transcorrer o prazo, conforme Certidão de ID. 

15838332. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Com fulcro na 

permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz 

destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os 

pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no 

caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do 

artigo 355 do Código de Processo Civil. No que tange à preliminar de 

impugnação ao valor da causa, tenho que não merece prosperar, tendo 

em vista que o valor da inicial corresponde ao proveito econômico 

almejado pelo Autor. Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso 

em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no 

conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 

2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo 

preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou 

contratuais entre fornecedor/consumidor. Conforme relatado, cuida-se de 

Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c 

Devolução de Valores Pagos, Indenização por Danos Morais e lucros 

cessantes, decorrente do descumprimento do prazo para entrega do 

imóvel adquirido. A parte Requerida limita-se defender que por motivos 

jurídicos alheios a sua vontade, o cronograma da edificação restou 

prejudicada em razão de embaraços judiciais, em que a parte Ré vem 

trabalhando para uma solução imediata e conclusão do empreendimento. A 

relação contratual firmada entre as partes é incontroversa, assim como o 

atraso na entrega da obra. Consta dos autos que as partes firmaram 

"Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade 

Autônoma e outras avenças” (ID. 9686315) datado de 30/10/2012, ficando 

convencionado na cláusula G do quadro resumo (ID. 9686315 – pág. 33), 

que “a conclusão das obras do EMPREENDIMENTO está prevista para 

DEZEMBRO/2014, ficando desde já estipulado o prazo de tolerância de 06 

(seis) meses, decorrente da previsível possibilidade de um evento futuro e 

incerto retardar a conclusão da obra.” Com efeito, ao caso em apreço, 

aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, 

porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do referido Codex. Nesse diapasão, o prazo para o 

cumprimento da obrigação pelo fornecedor dever ser expressamente 

estabelecido, sob pena de caracterizar prática abusiva, principalmente 

quando deixa sua fixação a seu único e exclusivo critério (inciso XII do art. 

39, CDC). Importante se diga que diferentemente da cláusula contratual 

que dispõe acerca de um prazo determinado de tolerância, a qual é 

amplamente aceita pela jurisprudência, o mesmo não se pode admitir com 

relação à existência de cláusula de PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

POR PRAZO INDEFINIDO em decorrência de casos de força maior ou até 

mesmo condicionada a liberação de recursos financeiros destinados com 

o fim de executar as etapas construtivas do empreendimento. Isto porque, 

as disposições contratuais nesse sentido se mostram excessivamente 

onerosas e abusivas, nos termos do art. 51 do CDC, sobretudo, porque as 

dificuldades na obtenção de recursos para execução das obras, 

expedição do habite-se, dentre outras questões ligadas à esfera 

administrativa se inserem na área negocial das atividades desenvolvidas, 

configurando-se, destarte, fortuito interno, e, consequentemente, são 

nulas de pleno direito (art. 51, CDC), seja porque coloca o consumidor em 

desvantagem exagerada (inciso IV), permitindo o fornecedor concluir ou 

não o contrato (inciso X), ou rescindi-lo unilateral (inciso XI), além de 

possibilitar a modificação unilateral do conteúdo do negócio jurídico, em 

específico com relação ao tempo para a entrega da prestação, além de se 

mostrar em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (inciso 

XV), inclusive no que toca aos princípios da boa-fé e da equidade (inciso 

IV e § 1º, inciso I) e permitir restrição de direitos e obrigações inerentes à 

natureza do contrato (§1º, inciso II). Sob este prisma, não havendo que se 

falar em vinculação ao prazo previsto para execução dos serviços 

acessórios ou complementares, observa-se que as alegadas cláusulas 

são abusivas, devendo ser declaradas nulas. Em verdade o que se 

observa é a ocorrência de propaganda enganosa com relação ao prazo 

de entrega do imóvel, dado que levou o adquirente acreditar que estaria 

pronto em dezembro/2014, lembrando ainda, que o artigo 38 do CDC 

estabelece que “O ônus da prova da veracidade e correção da 

informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. Desta 

forma, considerando a data de dezembro/2014 para entrega da obra, e 
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contando os 06 (seis) meses de prorrogação, ela deveria ter sido 

finalizada em junho/2015. Frise-se também que deve ser observada a 

necessidade de inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso 

VIII do CDC, diante da hipossuficiência técnica e financeira do autor, bem 

como de sua vulnerabilidade. Além disso, a obra está paralisada por 

determinação judicial, conforme documentos colacionados no processo, 

existindo impedimento para reinicio e finalização, e que até o momento ela 

não retornou ao seu regular andamento, conforme outros casos 

semelhantes que tramitam nesse juízo, por isso, resta incontroverso o 

atraso na entrega do empreendimento, consequentemente o 

descumprimento contratual pela parte ré. Não há falar em ocorrência de 

caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida 

pela construtora, não podendo sob esta alegação exime-se da 

responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes 

fatores são previsíveis. Assim, considerando a boa-fé e a função social 

do contrato, ao deixar de atender as expectativas do consumidor de agir 

com lealdade e respeito, a ré viola o direito básico do mesmo, vez que 

restou comprovado nos autos que o empreendimento não foi concluído, 

impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos, 

sendo considerada abusiva qualquer cláusula em disposição em contrário, 

em conformidade também com o disposto no artigo 475 do Código Civil: 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM 

CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. 

EXPRESSO CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. ATRASO NA 

ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 

HONORÁRIOS EQUITATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. [...] Se o negócio 

jurídico foi desfeito por culpa exclusiva da construtora, que não entregou 

o imóvel no prazo acordado, ultrapassando inclusive o prazo de tolerância 

estipulado no contrato, esta está obrigada a restituir à promitente 

compradora todos os valores pagos, sem retenções, em razão da 

rescisão motivada do contrato firmado, retornando as partes ao status 

quo ante . [...] Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão n.1165018, 

07155699820188070001, Relator: Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019) Nesse passo, a 

comprovação e a confissão no atraso na entrega da obra por culpa da 

Requerida mostram-se suficiente a embasar o pedido de rescisão 

contratual, e por consequência o pedido de devolução integral dos valores 

pagos, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante. A Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Sumula 543 com teses já 

firmadas em julgamento de recursos repetitivos: “Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (REsp 

1.300.418). Nesse ponto, ressalto que não se justificaria a retenção de 

quaisquer percentuais nos termos estipulados no instrumento, ainda mais 

quando verificado que a inexecução do contrato ocorreu por inteira e 

exclusiva responsabilidade da Requerida diante do descumprimento do 

prazo de entrega da obra. Da mesma forma, constatado que foi a parte 

Requerida quem exclusivamente deu causa ao descumprimento do 

contrato, plenamente cabível ao Autor o direito de receber o valor da multa 

indenizatória, esta fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do imóvel. 

Com, efeito, a demora injustificada na entrega de imóvel em construção 

quando não demonstrada aceitação ou tolerância do comprador impõe 

reparação do prejuízo material que reste comprovado. Em razão do atraso 

na entrega da obra o autor restou impossibilitado de usar os imóveis e 

deles auferir frutos, o que se traduz em lucros cessantes indenizáveis 

pelo período de mora, ainda que a pretensão seja de resolução do 

contrato. A respeito: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE 

UNIDADE AUTÔNOMA. FATO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. 

Demonstrada a extrapolação do prazo de conclusão da obra, devidamente 

ajustado no contrato, possível a condenação da parte ré ao pagamento 

dos prejuízos materiais sentidos com a mora. Fatores externos, como 

embargos do Poder Público, nenhuma relação têm com caso fortuito ou 

força maior, relacionando-se com os riscos do empreendimento, não 

podendo, assim, a empreendedora, dividir esses riscos com o promitente 

comprador. DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS PAGAS 

PELO PROMITENTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA 

CONSTRUTORA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO 

DOS DANOS, EM SE TRATANDO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL 

PELO PROMITENTE VENDEDOR. PRECEDENTES DO STJ. Os lucros 

cessantes (aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a 

diminuição potencial de seu patrimônio) são presumíveis, na hipótese de 

inexecução contratual pelo promitente vendedor, que não efetua a entrega 

do imóvel na data ajustada contratualmente. Precedente do STJ. 

COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. PRETENSÃO QUE NÃO SE 

SUBMETE, NO CASO CONCRETO, AO PRAZO PRESCRICIONAL QUE 

REGULAMENTA A HIPÓTESE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

PRETENSÃO ESCORADA NA ALEGAÇÃO DE PERDAS E DANOS, 

DECORRENTES DO ROMPIMENTO DO CONTRATO POR CULPA DAS 

PROMITENTES VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO POSSÍVEL, FORTE NO 

RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO DAS RÉS E DERAM PROVIMENTO AO APELO 

DA PARTE AUTORA. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079317822, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal 

Pra, Julgado em 28/03/2019) De fato, o inadimplemento da promitente 

vendedora, ao deixar de efetuar a entrega da unidade habitacional no 

prazo ajustado contratualmente, gera, por presunção, lucros cessantes 

(aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição 

potencial de seu patrimônio), que devem ser computados entre a data na 

qual deveria a unidade habitacional ser entregue e o momento em que se 

operar a rescisão do ajuste. Isso porque é de se presumir, forte, 

especialmente, nas regras de experiência comum (situação que elide a 

necessidade de produção de prova, à luz do art. 375 do Código de 

Processo Civil), que o promitente comprador, no período de mora da 

promitente compradora, deixa de aferir frutos com o bem imóvel, na forma 

de alugueis que perceberia, se a entrega tivesse ocorrido na data 

estipulada no contrato. E os frutos que deixou de perceber são devidos, 

ainda que rompido o contrato, pois, não retirou da parte a expectativa, ao 

menos entre a data de início da mora até a data do rompimento efetivo do 

ajuste (citação). Assim, merece acolhida a pretensão de indenização 

pelos lucros cessantes estimados em 0,8% (zero virgula oito por cento) 

do valor do imóvel, por mês de atraso (contabilizado o prazo de tolerância 

de 180 dias), até a propositura da demanda. De fato os lucros cessantes 

podem ser presumidos pela impossibilidade de utilização do imóvel no 

prazo contratado, seja porque se poderia nele residir sem pagar ou pela 

sua venda com lucro imobiliário. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - 

COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA - LUCROS 

CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO -DECISÃO AGRAVADA 

MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no 

sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do 

compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros 

cessantes. N esse caso, há presunção de prejuízo do promitente 

comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, 

fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes. 2.- 

O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o 

decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Min. Sidnei 

Beneti, 3ª Turma, j. 07/02/2012, DJ e 24/02/2012) Assim, entendo que seja 

devido pela Requerida o percentual de 0,5% do valor do bem por mês de 

atraso até a efetiva entrega do bem (de 21/03/2012 até 30/01/2013). 

Quanto à configuração do dano moral, em que pese o mero 

inadimplemento contratual por si só, não gerar indenização, a situação 

retratada nos autos revela-se além do que um simples descumprimento de 

obrigação, mas sim, circunstância que afeta diretamente a vida da parte 

Requerente/Consumidora, causando-lhe profunda perturbação e aflição, 

atingindo os direitos da personalidade e enseja possibilidade de 

reparação. A Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade, 

frustrando sobremaneira a expectativa da entrega do imóvel na data 

aprazada, por motivos injustificáveis, haja vista que como reconhecido 

anteriormente, a parte Requerente não praticou qualquer ato que pudesse 

sobrestar a entrega das chaves. Ao revés, a efetuou o pagamento dos 

valores devidos. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato. É pacífico na nossa jurisprudência que o dano 

moral não depende de prova, bastando comprovação do fato que o 

causou, mesmo porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é 

impossível adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua 
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mágoa. Eis o entendimento jurisprudencial dominante: APELAÇÃO CÍVEL 

COMPRA E VENDA Entrega de apartamento diferente do previsto na planta 

e do imóvel modelo mostrado aos autores Atraso de dezessete meses, 

após a tolerância máxima prevista contratualmente, para a entrega das 

chaves Direito de rescisão unilateral dos compradores, sem retenção de 

qualquer quantia pela vendedora Dano moral verificado, pois o atraso 

resultou no cancelamento do casamento dos autores, com remarcação 

para data posterior, bem como devolução de mobília por não caber no 

apartamento entregue Multa contratual que deve ser aplicada à 

vendedora, apenas relativamente ao período entre a tolerância máxima 

contratual e a efetiva entrega das chaves Dispensabilidade de provas 

quanto ao dano moral, que é presumido Vendedora não se desincumbiu do 

ônus de provar suas alegações, eis que a relação é de consumo Apelo 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o .  ( 1 1 2 7 2 8 6 6 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 2  S P 

0112728-66.2009.8.26.0002, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de 

Julgamento: 07/08/2012, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

07/08/2012) CIVIL E PROCESSUAL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. 

ENTREGA DA UNIDADE. MORA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. 

RESCISAO. DEVOLUÇAO DA QUANTIA PAGA. CORREÇAO. RETENÇAO. 

INEXISTENTE. AUTOR. TRANSTORNOS. DANO MORAL. CABIMENTO. 

MATÉRIA DE FATO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7. VALOR 

RAZOÁVEL. AGRAVO. IMPROVIMENTO. (AgRg no Ag 830546/RJ, Rel. 

Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 

14/08/2007, DJ 08/10/2007, p. 296) Quanto ao valor a ser arbitrado na 

indenização por danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. ANTE O 

EXPOSTO, e com base no artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE O MÉRITO da pretensão autoral, para DECLARAR 

rescindindo o contrato de promessa de compra e venda referente à sala 

comercial 704, 7º andar, do Edifício Amadeus Commerce, firmado entre as 

partes, e CONDENAR os Requeridos: 1) A devolução das importâncias 

pagas R$ 90.588,17 (noventa mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 

dezessete centavos), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês ou fração de mês, da multa moratória de 2% (dois 

por cento) e correção monetária pelo INPC, conforme previsão no 

contrato, a partir do efetivo desembolso; 2) O correspondente a 10% do 

valor do contrato, devidamente atualizado (INPC) e com juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação, a título de cláusula penal moratória; 3) O 

pagamento de lucros cessantes ao autor, estimados em 0,8% do valor do 

imóvel, por mês de atraso (contabilizado o prazo de tolerância de 180 

dias), até a propositura da demanda, valor que deve ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros legais (1% ao mês) desde a citação; 3) R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir 

da citação (art. 219 CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir 

deste decisum (Sumula 362 STJ); a título de danos morais; CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que arbitro, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. 

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação 

da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, 

arquive-se. (Art. 1.284 da CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002800-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1002800-77.2020.8.11.0041 (J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 31352449, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. Custas processuais remanescentes nos 

termos do art. 90, §3º do CPC. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008203-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON SANTOS DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008203-61.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ROBSON SANTOS DA CUNHA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 26/01/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura do clavícula”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo 

mesmo códex. Despacho no id. 18363894, determinando a emenda da 

petição inicial para anexar a copia do pedido administrativo. A parte Autora 

junta documento medico no id. 18610543 e 18773845. A parte Autora no 

id. 18828920, informa que interpôs Agravo de instrumento. Juntada de 

oficio no id. 20599588. Despacho de id. 20604440, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e a 

citação da parte Requerida. Petição de habilitação nos autos no id. 

26723401. A Requerida apresentou contestação id. 26759508 arguindo 

em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência 

de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de 

prova da invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27120495. A parte Requerente no id. 28090776, 

manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 
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Impugnação à contestação no id. 28092041. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 18295041) e Prontuário médico (id. 18295042), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27120495, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatomica e ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27120495), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão residual, com perda de 10% (dez por cento), a indenização 

deve corresponder, portanto a quantia de R$ 945,00 (novecentos e 

quarenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 
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conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ROBSON SANTOS DA CUNHA, a quantia de R$ 

945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), referente à indenização do 

seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido 

de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja, 26/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003504-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI (AUTOR(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1003504-61.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes juntado no id. 30555332, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, 

III, "b" do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º 

do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002824-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO BATISTA RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO(A))

DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA OAB - MT15650-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILLIANI DE MELLO FLORENCIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1002824-76.2018.8.11.0041 (HG) VISTOS, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes juntado no id. 30744224, para que produzam 

seus jurídicos e legais efeitos. ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 487, 

III, "b" do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º 

do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005773-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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EVERALDO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005773-39.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, EVERALDO FRANCISCO DA 

SILVA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 16/12/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura do radio”. Discorre o Autor 

em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, requer ainda a declaração da negativa tácita ao pagamento 

administrativo e que julgue procedente a ação condenando a Seguradora 

ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os 

elementos de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez 

da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao 

mês a partir da data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a 

súmula 426 do STJ, mais correção monetária com o índice INPC, a partir da 

data do acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a 

condenação ao pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil 

e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho de id. 17942292, 

determinando a parte autora a emendar a inicial com a cópia do 

Requerimento administrativo. Ofício juntado no id. 18449394. A parte 

Autora no id. 18864150, requereu a suspensão do processo para julgar a 

ação de obrigação de fazer. A parte Autora no id. 19234268, requereu o 

prosseguimento do feito. Despacho de id. 20664724, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação. 

Aviso de recebimento da parte Autora no id. 22552931. Petição de 

habilitação nos autos no id. 26753226. A Requerida apresentou 

contestação id. 27220184 arguindo em preliminar a necessidade de 

alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no 

polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, a inépcia da 

inicial por ausência de documentos essenciais a propositura da ação, a 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação e o defeito de 

representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial ante o 

inadimplemento do prêmio, a ausência de provas da invalidez permanente 

e definitiva, a a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente e a 

inexistência de prova da invalidez, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato, e ainda a 

improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de indenização por 

danos morais. Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se 

ater aos termos da Lei. 6.194/74, e pela Lei 11.945/2009, a qual fixa o teto 

para pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27348897. Impugnação 

à contestação no id. 28122831. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange a preliminar, 

verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a parte 

Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários para a propositura da ação, demonstrando o nexo causal 

entre o fato e o acidente. Portanto, não acolho a preliminar de inépcia da 

inicial. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

PRELIMINAR – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” não tem 

prazo de validade, ou seja, não se expira pelo decurso do tempo, não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 250 de 651



restando alternativa se não desacolher tal preliminar. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência (id. 17922330) e 

prontuário de atendimento (id. 19067271), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27348897, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso perda completa da mobilidade de um dos punhos, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27348897), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 
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ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente EVERALDO FRANCISCO DA SILVA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 16/12/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025678-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RAMOS BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1025678-30.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 31313824 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 31280219 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 31280219 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 31313824. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032185-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI TRINDADE PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1032185-07.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Exequente no id. 

31418289, requereu o levantamento do valor depositado pela parte 

Executada no id. 31343299 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, presume-se satisfeita a obrigação, e, nos termos do artigo 

924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 31343299 em 

favor da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 

31418289. Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, nos 

termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, 

observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009042-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RONDON FURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009042-86.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GERSON RONDON FURTADO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 19/01/2019, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “fratura membro inferior direito e demais lesões”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, a 

designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas 

ilegais apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT 

em decorrência da invalidez permanente no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou o valor apurado na perícia. Requereu 

ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal 

e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no 

importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 

85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no 

id. 18436545, determinando a emenda da petição inicial, anexando a copia 

do Requerimento administrativo. Requerimento de emenda no id. 18656440. 

Despacho determinando o prosseguimento do feito no id. 22113007. 

Petição de habilitação nos autos no id. 26835430. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27423181. A Requerida apresentou contestação id. 

27630275 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa e a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, pela improcedência do pedido inicial, ante 

a inexistência da invalidez, o boletim de ocorrência ter sido lavrado em 

data posterior ao fato; a não apresentação de laudo pericial, a falta de 

nexo causal e requereu ainda a improcedência do pedido inicial com 

relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação 

no id. 28993883. A parte Requerente no id. 28994501/28994504, pugnou 

pela realização de pericia judicial. Os autos vieram conclusos para 

prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 
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ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 18425666) e prontuário médico (id. 18425667), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27423181, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros 

inferiroes o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27423181), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 
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QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente GERSON RONDON FURTADO, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 19/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036234-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1036234-91.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 01/05/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura de clavícula”. Discorre a Autora em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo 

mesmo códex. Despacho inicial no id. 22740123. Petição de habilitação 

nos autos no id. 26837004. A Autora foi submetida a pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27296326. A Requerida apresentou contestação id. 27358681 arguindo 

em preliminar a necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, e a falta de 

interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 
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invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação no id. 

28122324. A parte Requerente no id. 28736839, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE 

DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS 

CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE 

ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO a preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 22726441) e 

Prontuário médico (id. 22726456), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27296326, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um dos ombros o valor da indenização deve corresponder 

ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27296326), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por 

cento), a indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da 

parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 
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a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente CRISTIANE NUNES DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/05/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 
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TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

Processo Nº 1001647-14.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, ANA CAROLINA DE 

OLIVEIRA BOM, interpôs a presente TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA 

EM CARÁTER ANTECEDENTE em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A e 

KROTON EDUCACIONAL S/A. A autora propôs o pedido de tutela 

provisória antecipada em caráter antecedente em sede de plantão, 

alegando, em síntese, que concluiu o curso de Direito na universidade 

requerida, contudo, em razão de uma mudança ocorrida no segundo 

semestre do ano de 2016, em relação à matéria de TCC – Trabalho de 

Conclusão de Curso III – restou reprovada, por não ter entregado uma das 

disciplinas on line. Por fim, requereu a concessão de tutela antecipada 

para declarar o direito da requerente a obter o certificado de conclusão de 

curso, reconhecendo, ainda, o direito da requerente em ter seu nome 

incluído na lista de acadêmicos aptos a colarem grau na data de 30 de 

janeiro de 2017. Decisão de ID. 4663478, determinando a redistribuição do 

presente feito por conexão ao processo 1018-57.2017.811.0041, código 

1188938 em trâmite perante a DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ-MT. Decisão de ID. 4680554, determinando determino a remessa 

dos autos para a 7ª Vara Cível da Capital para as devidas providências. 

Decisão de ID. 4688491, deferindo parcialmente o pedido de tutela de 

urgência antecipada, para o fim de determinar que os Requeridos, incluam 

o nome da parte Autora na lista de acadêmicos aptos a colar grau na 

cerimônia do curso de Direito, que se realizará no dia 30/01/2017, sem que 

dela surtam os efeitos jurídicos correspondentes, fazendo constar no 

mandado a ressalva de que os Requeridos não poderão anunciar que a 

questão está sub judice durante a cerimônia, sob pena de aplicação de 

multa que fixo no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), deferindo ainda, 

os benefícios da justiça gratuita à Autora. Audiência de conciliação 

realizada no dia 24 de abril de 2017, sem êxito (ID. 6651057). A Requerida 

ofereceu contestação no ID. 6877607, arguindo preliminarmente a 

incompetência da justiça estadual em razão da matéria, perda do objeto, e 

no mérito, a improcedência dos pedidos. Oportunizado à parte Requerente 

ofertar manifestação quanto a contestação, esta deixou transcorrer o 

prazo, conforme certificado no ID. 8702213. Intimados para apresentarem 

as provas que pretendem produzir, as partes quedaram-se inertes, 

conforme Certidão de ID. 16392302. Vieram os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. D E C I D O. PRELIMINARES Incompetência em razão da 

matéria. A requerida alega, preliminarmente, que a questão debatida nos 

autos acerca de requisitos de avaliação, metodologia implementada, 

aprovação de aluno e expedição de certificado de conclusão de curso 

superior, são atos delegados pela União, razão pela qual não possui 

competência o Juízo Estadual. Inicialmente convém ressaltar que não se 

aplica ao caso concreto a Súmula 570 do STJ. A competência para a 
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análise da presente demanda é da Justiça Estadual, inclusive, conforme 

entendimento consolidado no STJ: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO 

SUPERIOR. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. 

ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. 1. Trata-se os presentes autos acerca da 

legitimidade da União para figurar no pólo passivo de demanda na qual se 

discute a ilegalidade da cobrança da taxa para expedição de diploma de 

curso universitário. 2. É de se destacar que os órgãos julgadores não 

estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado 

durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas 

estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que 

determina o art. 93, IX, da Constituição da República vigente. Isto não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. A Primeira Seção do STJ, no CC 

n. 108.466/RS, de Relatoria do Exmo. Ministro Castro Meira, julgado em 10 

de fevereiro de 2010, nos processos que envolvem o ensino superior, 

fixou regras de competência em razão da natureza do instrumento 

processual utilizado. Portanto, em se tratando de mandado de segurança, 

a competência será federal, quando a impetração voltar-se contra ato de 

dirigente de universidade pública federal ou de universidade particular; ao 

revés, será estadual quando o mandamus for impetrado contra dirigentes 

de universidades públicas estaduais e municipais, componentes do 

sistema estadual de ensino. Em outro passo, se forem ajuizadas ações de 

conhecimento, cautelares ou quaisquer outras de rito especial, que não o 

mandado de segurança, a competência será federal quando a ação 

indicar no pólo passivo a União ou quaisquer de suas autarquias (art. 109, 

I, da CF/88); será de competência estadual, entretanto, quando o 

ajuizamento voltar-se contra entidade estadual, municipal ou contra 

instituição particular de ensino. 4. A competência para o julgamento de 

causas relativas a instituição de ensino superior particular, nos casos que 

versem sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação 

de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno (por 

exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, matrícula), 

em se tratando de ação diversa à do mandado de segurança, é, via de 

regra, da Justiça comum, não havendo interesse da União no feito, o que 

afasta a sua legitimidade para figurar na ação. 5. Recurso especial 

parcialmente provido.” (REsp 1307973/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 12/11/2012)” 

Assim, rejeito a presente preliminar. DO MÉRITO Com fulcro na permissão 

legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário 

das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos 

controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno 

processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 

do Código de Processo Civil. Primeiramente, cumpre esclarecer que o 

presente pleito é regulado pela Lei 8.078/90, eis que se trata de relação de 

consumo. Por essa razão, ante a vulnerabilidade presumida do 

consumidor, existe a inversão do ônus da prova, cabendo a parte 

Requerida, destarte, a obrigação de comprovar a não ocorrência do 

alegado pela parte autora. De qualquer forma, a Autora não pode se 

desincumbir de comprovar minimamente o alegado na exordial, conforme 

preceitua o artigo 373, inciso I, do CPC. Dito isso, passo a análise da 

contenda. Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional invocada, a 

declaração o direito da requerente a obter o certificado de conclusão de 

curso, visto que a mesma cumpriu todos os requisitos estabelecidos pela 

instituição para aprovação no curso de direito; reconhecendo, ainda, o 

direito da requerente em ter seu nome incluído na lista de acadêmicos 

aptos a colarem grau na data de 30 de janeiro de 2017, conforme 

calendário firmado com a instituição, juntamente com os demais formandos 

da turma com as honras e méritos que merece. A autora alega que 

concluiu o curso de Direito junto à instituição requerida, no entanto, foi 

impedida de colar grau e de obter o diploma, em razão de ter sido 

reprovada na matéria TCC III - Trabalho de Conclusão de Curso, ocorrida 

com a mudança abrupta e unilateral da forma de avaliação da respectiva 

matéria no segundo semestre do ano de 2016. Relata que no segundo 

semestre de 2016, no entanto, a nova metodologia as requeridas 

passaram a aplicar 3 atividades, conforme consta no Manual para 

Elaboração de Trabalho de Conclusão de Curso 3 de 3. Exigiu-se então: 1) 

Envio de capítulo da monografia via portal em formato .docx 

(Correspondente a 30% da nota total). 2) Versão final do texto em formato 

.docx e .pdf (Correspondente a 30% da nota total). 3) Apresentação da 

monografia à banca examinadora, que poderia inclusive, lhe fazer 

perguntas (Correspondente a 40% da nota total). Afirmou ainda, que a 

coordenação entendeu o problema e que teria iniciado a alteração de 

notas de vários alunos, no entanto, após algumas alterações, o sistema 

“travou” e a autora não conseguiu a alteração da sua nota, corrigindo 

desta forma o problema. A controversa posta em debate cinge-se no 

suposto erro de lançamento na nota de avaliação do trabalho de 

conclusão de curso (TCC), a qual segundo a Requerente já havia obtido 

êxito na aprovação, alcançando a nota 7,5 (30) em sua apresentação, 

todavia, em decorrência das mudanças no sistema de avaliação alega ter 

sido reprovada na respectiva matéria. Os elementos de prova 

corroborados com a inicial consistem basicamente a duas mensagens de 

“whats app” em que outros alunos relatam o método antigo de 

apresentação da monografia (TCC), bem ainda a problemática quanto ao 

lançamento das notas no sistema da faculdade Requerida. Ainda, perfaz 

comprovado nos autos que a parte Autora de fato encaminhou todo 

trabalho de atividade, ou seja, cumpriu com os requisitos mais exigentes, 

quais sejam a aprovação do texto completo da monografia, bem como a 

apresentação. No entanto, a parte Requerida não se desincumbiu do ônus 

que lhe competia de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito da autora. No caso vertente, a causa excludente de 

responsabilidade civil prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do diploma legal 

supramencionado, não restou configurada. E pela sistemática do referido 

código, tratando-se de relação de consumo in casu, a responsabilidade 

civil da Requerida é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Trata-se, no caso, de relação de consumo stricto sensu, 

ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente 

desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo 

fato do serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, 

para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Logo, não 

tendo a Requerida se desincumbido do ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, devem ser responsabilizadas pelos danos causados à 

Requerente. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para confirmar a 

liminar de ID. 4688491, devendo a Requerida proceder com a entrega do 

diploma à Autora. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC. Transitada em 

julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora para promover a 

execução da sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril de 2020. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1043883-10.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA CRISTINA DE ARRUDA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de SEGURADORA LIDER, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 15/06/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 
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ocasionando à “lesão em membro inferior direito e abdomen”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a condenação ao pagamento do seguro 

obrigatório no montante de 40 (quarenta vezes) o valor do maior 

salário-minimo vigente no país, na data do efetivo pagamento, em razão de 

sua invalidez permanente, acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao 

mês, mais a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais 

deverão incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento 

integral do referido seguro. Requereu ao final, a condenação do Requerido 

ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Despacho inicial no id. 24538441. 

Petição de habilitação nos autos no id. 25737726. A Requerida apresentou 

contestação id. 27779404 arguindo em preliminar pela falta de interesse de 

agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente a propositura da ação, a ausência de comprovante de 

residência em nome da Autora alegando ser requisito para fixação do 

foro, pugnou pelo depoimento pessoal da parte Autora e ainda impugnou a 

gratuidade da justiça da parte Autora . No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, em decorrência da ausência de violação 

de direito em razão de que a parte Requerente não apresentou a 

documentação na via administrativa, e ainda, a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de 

nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova 

pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez. Sustentou também que 

o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Juntada de 

substabelecimento no id. 29368114. A Autora foi submetida a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 29535438. A parte Requerente no id. 30198083, manifestou 

concordância ao exposto laudo pericial requerendo o julgamento do feito. 

Impugnação à contestação no id. 30454378. Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. De proêmio, registro ser 

prescindível o depoimento pessoal da parte Autora, conquanto a 

controvérsia gira em torno da existência de debilidade permanente 

decorrente de acidente automobilístico, haja vista que a prova necessária 

circunscreve-se em pericial e documental, as quais já se encontram 

produzidas no caderno processual. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO Alega a parte Requerida que 

jamais deixou de receber os pedidos administrativos de quaisquer 

recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder sem a 

apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. PRELIMINAR inépcia da inicial – COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da 

inicial, pois no que tange a exigência de comprovante residencial como 

documento obrigatório a ser apresentado pela parte Autora, não é 

considerado indispensável para propositura da ação, bastando à 

comprovação da ocorrência do acidente a existência de lesão e o nexo de 

causalidade entre eles. Outrossim, não é necessário o comprovante de 

residência para se auferir a competência do juízo, pois as ações de 

indenização para recebimento de seguro obrigatório podem ser ajuizadas 

tanto no domicílio do autor como no local do sinistro, conforme determina o 

art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio do réu, art. 46 do mesmo Diploma 

Legal, cabendo a opção pela parte Autora. Portanto, rejeito a preliminar de 

inépcia da petição inicial. PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA 

GRATUITA No que tange a preliminar arguida pela parte Requerida, não 

vejo razão pois, a parte Requerente corroborou em sua exordial que 

declara em que não encontra em condições financeiras de suportar o 

ônus processual, anexando ao pedido à declaração de hipossuficiência 

(id. 29529705), assinada de próprio punho se responsabilizando por suas 

informações, e que este pedido fora deferido no despacho de id. 

24538441. Desta feita, não há que se acolher a preliminar suscitada. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a 

Declaração de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 24529711), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 29533438, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso perda completa da mobilidade de um joelho o valor da indenização 

deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto 

que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 29533438), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve com perda de 25% (vinte e cinco 

por cento) de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização 

deve corresponder, portanto a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 
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entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A, pagar ao Requerente MARIA CRISTINA DE ARRUDA, a 

quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, 

inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da 

data da ocorrência do sinistro, qual seja, 15/06/2019 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1020898-47.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, WILLIAN FELIPE SOUZA DE 

ALCANTARA, neste ato representado por sua genitora ENIVANIA SOUZA 

DA SILVA devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 11/10/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“fratura de radio distal direito e demais lesões”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão da justiça gratuita, em razão de não 

possuir condições de suportar as custas e despesas processuais, e a 

condenação da Requerida ao pagamento do Seguro Obrigatório no 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente à 

indenização paga pelo Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotor (DPVAT), acrescidos de juros e correção 

monetária a partir da propositura da ação. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios com 

fundamento no parágrafo 8º do art. 85 do CPC, observando o disposto 

nos incisos do § 2º. Despacho inicial no id. 20588242. Petição de 

habilitação nos autos no id. 26723412. O Autor foi submetido a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27153914. A parte Autora no id. 27433605, manifestou 

concordância com o exposto laudo pericial. A Requerida apresentou 

contestação id. 27628124, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, e o defeito de 

representação ante a falta de desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Impugnação à contestação corroborada id. 28130810. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 
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deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. PRELIMINAR – DO DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. No que concerne à necessidade de regularização da 

representação, não vislumbro razões para exigir a juntada de outro 

documento, pois tal circunstância isoladamente em nada influencia a 

análise do mérito. Cumpre ressaltar que a procuração ”ad judicia” esta 

devidamente assinda por sua genitora, a qual representa o relativamente 

incapaz, não restando alternativa se não desacolher tal preliminar. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 20568706) e Ficha de Atendimento (id. 20568692), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27153914, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27153914), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento), do comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente WILLIAN FELIPE SOUZA DE ALCANTARA, neste ato 

representado por sua genitora ENIVANIA SOUZA DA SILVA, a quantia de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 11/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005268-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FRANCYELE MARQUES FRANCO SEABRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KRISTIANE MAMEDE LUCENA PEREIRA OAB - MS19043 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1005268-82.2018.8.11.0041 (J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 27556360, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Defiro o pedido de suspensão dos 

autos até a quitação integral das parcelas em 28/07/2020. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

Custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, §3º do CPC. 

Preclusa a via recursal, arquive-se com as providências de praxe. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005160-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005160-19.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ADILSON DA SILVA LEITE 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

07/09/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do 

ônus da prova e a condenação ao pagamento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da tabela 

de lei n. 6.194/74, com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho no id. 17849429, 

determinando a emenda da petição inicial para juntar aos autos a cópia do 

Requerimento administrativo. A parte Autora no id. 18326114, pugna pela 

suspensão dos autos por sessenta dias. A parte autora junta o 

requerimento administrativo protocolado no id. 19729835, e requerendo o 

prosseguimento do feito. Despacho de id. 20490842, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e 

citação da Requerida. A Requerida apresentou contestação id. 25869727 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documentos essenciais a propositura 

da demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial 

acerca da ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro 

DPVAT, alegando o não pagamento do prêmio e ainda a ausência de 

provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal 

pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao 

fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o acidente. sustentou também 

que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, 

alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 27067232. O Autor foi submetido à pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27123402. A parte Autora no id. 27790591, manifestou concordância com 

o exposto laudo. A parte Requerida no id. 27829287, manifestou 

concordância com o exposto laudo pericial. Impugnação à contestação no 

id. 27906216. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

INDISPENSÁVEIS AO PROCESSAMENTO DA DEMANDA. No que tange a 

preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois a 

parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários, tais como: boletim de ocorrência e histórico clínico (id. 

17834366), que identificam o veiculo que sucedeu ao acidente, os dados 

como RG E CPF constam no documento anexado no id. 17834361, todos 

previstos na lei de regência para a propositura da ação, demonstrando 

assim, o nexo causal entre o fato e o acidente, portanto não acolho a 

preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O 

Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro 

DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento 

da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado o Boletim de 

ocorrência e Histórico Clínico (id. 17834366), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27123402, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. Importante 

se diga que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo envolvido, 

assim como o fato de não ter sido identificado o veículo por ocasião do 

acidente, não obsta o recebimento da indenização, tampouco que a 

cobrança de qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior 

Tribunal de Justiça, assim enunciada: A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 
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tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27123402), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento), do comprometimento de seu 

patromonio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS E CIA, pagar 

ao Requerente ADILSON DA SILVA LEITE, a quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 07/09/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007578-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENARIO MARQUES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007578-27.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, GENARIO MARQUES DE 

ANDRADE devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 21/01/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura da mão”. Discorre o Autor em 

sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, 

tendo como base os elementos de prova pericial e tabela em vigor, em 

razão de sua invalidez da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês a partir a data que tomou conhecimento do 

acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, mais a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no id. 

18223864, determinando a emenda da petição inicial para anexar a copia 

do pedido administrativo. A parte Autora junta documento medico no id. 

18421909. A parte Autora no id. 18760194, informa que interpôs Agravo 

de instrumento. Juntada de oficio no id. 20600059. Despacho de id. 

20604812, determinando o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação e a citação da parte Requerida. A Requerida 

apresentou contestação id. 24226598 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 
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Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato 

do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta 

de nexo causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da 

invalidez, e ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido 

de indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

26720862. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da 

audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27120503. 

A parte Requerente no id. 28093242, manifesta pela procedência do 

pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no 

id. 28094433. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de ocorrência (id. 18175987) e Prontuário médico (id. 18175988), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27120503, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatomica e ou funcional completa de um dos dedos 

das mãos, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

10% (dez por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 27120503), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão intensa, com perda de 75% (setenta e cinco por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 1.012,50 (mil e 

doze reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção 

monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros 

de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula 

nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, 

deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado 

através da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do 

Seguro Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. 

Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das 

vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo 

maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de provas 

concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar 

que o documento juntado como forma de comprovação dessa prática é o 

mesmo que está sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo 

r. causídico e sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não 

vislumbro qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura 

venha ser realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de 

base para minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de 
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seguro e acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente GENARIO MARQUES DE ANDRADE, a quantia de R$ 

1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 21/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037528-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT PJE 

n.1037528-81.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JORGE LUIZ RIBEIRO DE 

MORAIS devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, alegando, em síntese, 

que em 25/04/2016 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em 

sua invalidez permanente, ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura da 

perna”. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a concessão do 

benefício da justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus 

processual, a designação de audiência prévia de conciliação com 

realização de perícia judicial, a citação da parte Requerida para apresentar 

contestação no prazo legal, a inversão do ônus de suportar o 

adiantamento das despesas com a prova pericial, e ainda que a Requerida 

se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob pena de 

responsabilização civil, e que julgue procedente a presente ação, para 

condenar a Requerida a efetuar o pagamento do Seguro Obrigatório no 
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montante a ser definido, tendo como base os elementos de prova, perícia 

judicial e tabela em vigor, em razão da invalidez da parte reclamante, 

acrescidos de juros legais de 1.0% (um por cento) ao mês A PARTIR DA 

DATA QUE TOMOU CONHECIMENTO DO ACIDENTE, QUAL SEJA O 

PROTOCOLO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM 04.01.2017 afastando 

a sumula 426 do STJ, mais CORREÇÃO MONETÁRIA com o índice INPC, a 

partir da data em que entrou em vigor a medida provisória nº 340/2006. Ao 

final, requereu a condenação ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, bem como os honorários advocatícios no importe 

de 20% (vinte por cento) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou 

alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho inicial no id. 23005923. 

Petição de habilitação nos autos no id. 26837024. A Requerida apresentou 

contestação id. 27223473 arguindo em preliminar a necessidade de 

alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no 

polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial acerca da ausência de 

requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, alegando o 

não pagamento do prêmio e ainda a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos 

da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27291018. Impugnação 

à contestação no id. 28121509 e 28121510. A parte Requerente no id. 

28736840, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia 

realizada. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO 

e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 22972637) e 

Prontuário médico (id. 22972640), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27291018, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Importante se diga 

que o não pagamento do prêmio do seguro do veículo envolvido, assim 

como o fato de não ter sido identificado o veículo por ocasião do acidente, 

não obsta o recebimento da indenização, tampouco que a cobrança de 

qualquer seguradora, nos termos da Sumula 257 do Superior Tribunal de 

Justiça, assim enunciada: A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatomica e ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27291018), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 
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CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JORGE LUIZ RIBEIRO DE MORAIS, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 25/04/2016 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034965-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN SILVA DE PAULA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT18525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

RECLAMAÇÃO CÍVEL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL 

Processo nº 1034965-85.2017.8.11.0041 (h) VISTOS. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL 

proposta por SUELEN SILVA DE PAULA BRITO em face de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Aduz a Autora que é 

consumidora da Requerida através da Unidade Consumidora de nº 6/ 

1080683-4. Assevera a Requerente que recebeu uma fatura com 

vencimento em 30/11/2017, no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), uma quantidade 

extremamente elevada e sem precedentes nesta unidade consumidora, ou 

seja, débitos apurados unilateralmente pela Requerida. Por fim, requer a 

concessão de medida liminar, determinando que a Requerida se abstenha 

de realizar a cobrança excessiva referente ao mês 11/2017, 

suspendendo a inscrição do nome da Autora nas listas restritivas de 

crédito, e no mérito, requer a condenação da Ré na obrigação de anular 

todos os efeitos, em especial o débito referente ao mês 11/2017 oriundo 

da cobrança indevida, à repetição do indébito cobrado da Autora em valor 

igual ao dobro, no importe de R$ 12.485,38 (doze mil quatrocentos e 

oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) e danos morais no valor de 

R$ 46.850,00 (quarenta e seis mil oitocentos e cinquenta reais). Despacho 

de ID. 10925353, determinando a emenda da inicial, o que foi cumprido no 

ID. 11010423. Decisão de ID. 11171069, deferindo a tutela de urgência, 

determinando que a Requerida se abstenha de sobrestar ou em sendo o 

caso, restabeleça o fornecimento dos serviços na unidade consumidora 

6/1080683-4 de titularidade da parte Autora, no que tange ao débito ora 

discutido (recuperação de consumo – Id. 10381419), até ulterior 

deliberação judicial, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. 

Audiência de conciliação realizada no dia 20 de março de 2018, sem êxito 

(ID. 12313195). Contestação apresentada no ID. 12664975, requerendo a 

improcedência da demanda, declarando a legalidade dos atos da 

Concessionária quanto à aferição de irregularidade e consequente cálculo 

e cobrança de diferença de consumo, eis que os mesmos atenderam a 

todas as exigências das normas aplicáveis ao caso, inexistindo qualquer 

razão para a declaração de nulidade da fatura objurgada. Impugnação à 

contestação de ID. 13094584, atacando pontualmente as alegações da 

Contestante, ratificando na integra os pedidos iniciais. Ato contínuo, as 

partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam 

produzir. Ocasião em que a Requerida se manifestou no ID. 16259915 e a 

Autora deixou transcorrer o prazo (ID. 17075142). Vieram-me conclusos. 

É o relatório. Fundamento e decido. Inexistindo nos autos matéria de 

organização e regularização do feito, passo a análise do mérito, na forma 

do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil. De início esclareço que 

a relação existente entre as partes se rege pelas regras do Código de 

Defesa do Consumidor. A autora é consumidora na medida em que é a 

destinatária final do produto objeto da ação, conforme art. 2º do Código de 

Defesa do Consumidor. A responsabilidade por defeitos no fornecimento 

de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um 

dever de segurança, pois não oferece a segurança que o consumidor 

esperava. Consta do caput: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços (...). É objetiva, portanto, porquanto independe da existência de 

culpa. A responsabilidade, nestes casos, somente é afastada quando não 

se fazem presentes dano efetivo e nexo causal – já que a culpa resta 

excluída. Afora isso, este artigo determina que o encargo de demonstrar 

que o serviço não foi prestado de forma defeituosa é da própria 

prestadora de serviços, tendo este diploma legal adotado a Teoria do 

Risco, também presente na norma do art. 927, parágrafo único, do CC. 

Cuida-se de ação proposta objetivando a declaração de inexigibilidade, da 

fatura de eventual recuperação de receita no valor de R$ 6.242,69 (seis 

mil duzentos e quarenta e dois reais, sessenta e nove centavos), além 

dos danos morais. A Requerida por sua vez, aduz que por ocasião da 

inspeção realizada no dia 31/07/2017, a concessionária detectou uma 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO sob responsabilidade da 

Parte Autora, motivo pelo qual, promoveu revisão no faturamento do 

serviço prestado, conforme previsão expressa do artigo 129 e seguintes 

da Resolução 414/2010 – ANEEL. A diferença entre a energia utilizada e 

não computada totalizou o equivalente 8.334 kWh, resultando no montante 

de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais, sessenta e 

nove centavos). Por tais motivos, a Requerida lavrou o Termo de 
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Ocorrência e Inspeção nº 638903, sendo que o equipamento de medição 

foi encaminhado para a realização de perícia, onde foi confirmado que o 

equipamento de medição não estava registrando conforme os consumos 

utilizados pela Requerente. Cinge-se a controvérsia à análise do 

cabimento do cancelamento do TOI e do débito dele decorrente. A 

cobrança de recuperação de receita prevista no artigo 130, da Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, utilizada pela concessionaria, depende da 

comprovação de irregularidade cometida pelo consumidor, ao passo que o 

faturamento incorreto por outros motivos de responsabilidade da 

concessionária, e a deficiência na medição (artigos 113 e 115 da 

Resolução 414/2010 da Aneel), possuem formas distintas de cálculo e 

cobrança do consumo não aferido, que são menos gravosas ao usuário. 

Além disso, de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, não é possível responsabilizar o consumidor por débito de 

recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria 

na fraude do medidor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO 

NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO 

CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. 1. É correto o conhecimento do recurso 

especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a 

razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já 

que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e 

aborda matéria efetivamente debatida na origem. 2. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização 

do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de 

sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que 

se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro 

OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 

04/11/2016). O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) goza apenas 

de presunção relativa de veracidade, posto que produzido unilateralmente. 

Portanto, compete à ré comprovar que o consumidor é o responsável pela 

violação do equipamento de modo a justificar a cobrança realizada a título 

de recuperação de consumo. Muito embora a responsabilidade do titular 

da unidade consumidora independa da efetiva demonstração da autoria da 

irregularidade apontada, uma vez que, nos termos do artigo 105 da 

Resolução n. 456/00 e do art. 167 da Resolução 414/10, ambas da ANEEL, 

aquele é responsável pela guarda e conservação dos referidos 

equipamentos, na espécie, a prova carreada aos autos é insuficiente a 

demonstrar a irregularidade que embasa a cobrança sub judice. Não 

obstante, cabe ressaltar que embora não comprovado quem realizou a 

alteração do medidor, cabível a recuperação de consumo realizada pelo 

réu, sob pena de se estar a ensejar o enriquecimento ilícito do usuário do 

serviço, que foi beneficiado pelo defeito/fraude constatado. Todavia, essa 

linha interpretativa não é absoluta, devendo ser analisadas as 

peculiaridades de cada caso concreto, a fim de se apurar se, 

efetivamente, existem indícios de locupletamento para autorizar a 

cobrança por estimativa da concessionária. Diante desse contexto, 

verifica-se que não há prova da alteração do registro do consumo em 

prejuízo da concessionária, sendo inexigível a fatura de recuperação de 

valores supostamente não medidos. Isto porque, afere-se do extrato de 

consumo (ID. 12665001) que, em todos os períodos, ocorreram oscilações 

no consumo, bem como que depois da regularização do medidor 

(07/2017), não houve oscilação significativa do consumo. No caso, a 

concessionária não trouxe aos autos os elementos necessários para a 

solução da lide, cingindo-se a alegar que havia adulteração no medidor, 

mas, deixou de apresentar nos autos provas de modo a comprovar a 

legitimidade da dívida imputada ao consumidor. Nesse sentido, a prova é 

insuficiente para comprovar a vantagem econômica e a efetiva fraude 

tendente a reduzir o consumo da unidade consumidora, razão pela qual 

entendo que não restou suficiente e adequadamente comprovada a fraude 

imputada à Autora, dessa forma, mostra-se cabível a declaração de 

nulidade do montante de recuperação de consumo estabelecida no TOI. 

Contudo, a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, 

do CDC, não se aplica na hipótese dos autos uma vez que não se 

vislumbra tenha havido por parte da ré qualquer culpa na cobrança 

indevida. Pautou-se ela pelo consumo mensal que lhe foi apresentado e, 

assim, levada ao erro, não havendo como se reconhecer tenha agido com 

culpa, em qualquer de suas modalidades, elemento indispensável para a 

incidência da norma consumerista invocada. Destarte, impõe-se a revisão 

da fatura relativa ao mês de novembro/207, que excederam o valor médio 

cobrado pela concessionária ré à autoar, na forma pleiteada na exordial, 

para o fim de que seja emitida nova fatura com a média regular de 

consumo da Autora, exatamente nos termos definidos pelo artigo 113, 

inciso I da ANEEL, devendo a Requerida proceder com a devolução dos 

valores pagos a maior, de forma simples. Portanto, restou-se comprovada 

a responsabilidade na conduta da Requerido, pois no sistema do C.D.C., é 

dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e 

segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. O simples fato do 

Requerido ter negativado INDEVIDAMENTE o nome do Requerente junto 

aos órgãos de restrição de crédito, já é suficiente para configurar o dano 

moral, pois é pacífico na nossa jurisprudência que o dano moral não 

depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo 

porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível 

adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. 

Em casos tais é pacífica a jurisprudência da Suprema Corte no sentido que 

o dano moral decorrente do cadastro indevido nos órgãos restritivos de 

crédito, caracteriza-se como in re ipsa, prejuízo verificável pela própria 

ocorrência do evento, não necessitando de demonstração específica. 

Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO IN RE IPSA. 

PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. AGRAVO 

NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do dano moral decorrente do protesto 

indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim 

decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: 

"nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em 

cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, 

prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 

1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 2. Na 

fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração 

as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a 

gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter 

punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em 

casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a 

fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 633251/SP, Rel. Min. Raul 

Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 26/05/2015) Assim, 

demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, 

atenho-me à quantificação da indenização. Inexistindo parâmetros legais 

para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento deve ser feito com 

base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, 

na condição econômica das partes, utilizando-se o julgador de seu bom 

senso prático, sem configurar o enriquecimento ilícito do demandante, e, 

ainda, mínimo para atingir o caráter punitivo e dissuasório em relação ao 

réu. A par disso, entendo razoável a condenação da Requerida ao 

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de danos morais. ANTE 

O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

formulados pela Autora SUELEN SILVA DE PAULA em face de CENTRAIS 

ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - GRUPO CEMAT, para tornar 

definitiva a decisão de ID. 11171069 e DECLARAR inexigível a 

recuperação de consumo no valor de R$ 6.242,69 (seis mil duzentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos), da unidade 

consumidora nº 6/1080683-4, determinando o refaturamento da fatura com 

vencimento em 30/11/2017 pela média dos ultimos 12 (doze) meses, 

devendo ser restituido de forma simples, os valores pagos a maior, bem 

como, para CONDENAR a Requerida, ao pagamento no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária (INPC) a partir do arbitramento. Face à sucumbência mínima da 

parte Autora, CONDENO a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. Transitado em julgado 

e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora 

expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de abril 

de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036042-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. S. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

GILMAR MARINHO DE JESUS OAB - 804.640.411-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

VISTOS, Nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido 

de desistência formulado pela parte Autora no id. 28805097 com relação a 

parte Requerida OCEANAIR LINHAS AÉREAS (AVIANCA) e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO com relação a 

ela. RETIFIQUE-SE o cadastro do sistema excluindo os dados da Requerida 

dos autos. INTIME-SE a parte Autora para no prazo legal impugnar a 

contestação ofertada no id. 31180671. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018534-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO ALBERTO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1018534-39.2018.8.11.0041 (J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 30960146, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Desta feita, conforme 

comprovante de pagamento juntado no id. 31459660, presume-se que a 

obrigação foi satisfeita. Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente 

feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, 

“b” do CPC. Custas processuais remanescentes a cargo da Executada, de 

acordo com a avença. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019566-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE CAMPOS MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1019566-16.2017.8.11.0041 (J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 31471669, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Defiro o pedido de suspensão no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do termino da suspensão dos 

prazos processuais, em razão à pandemia do Covid-19. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC. 

Custas processuais remanescentes a cargo da Executada, de acordo 

com a avença. Preclusa a via recursal, arquive-se com as providências de 

praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039477-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA BORGES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO OAB - MT21892/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1039477-43.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 31484999, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Consequentemente DECLARO 

EXTINTO o presente feito COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, “b” do CPC. Custas processuais remanescentes nos 

termos do art. 90, §3º do CPC. Preclusa a via recursal, arquive-se com as 

providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008596-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN ROGER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1008596-83.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ALAN ROGER DA SILVA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 18/01/2019 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando, 

“politrauma, polifratura, fratura do clavícula”. Discorre o Autor em sua 

inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por não ter 

condições de suportar com o ônus processual, a designação de audiência 

prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a citação da parte 

Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a inversão do 

ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova pericial, e 

ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais apontadas, sob 

pena de responsabilização civil, requer ainda a declaração da negativa 

tácita ao pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos 

de prova pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte 

reclamante, acrescidos de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a 

partir a data que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 

do STJ, mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do 

acidente. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no 

montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela 

prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação 

ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como os 

honorários advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) de acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo 

mesmo códex. Despacho no id. 18369729, determinando a emenda da 

petição inicial para anexar a copia do pedido administrativo. A parte Autora 

junta documento medico no id. 18744136. A parte Autora no id. 18828989, 

informa que interpôs Agravo de instrumento. Juntada de oficio no id. 

19015639. Despacho de id. 20674065, determinando o prosseguimento do 

feito com a realização de audiência de conciliação e a citação da parte 

Requerida. Petição de habilitação nos autos no id. 21892143. A Requerida 

apresentou contestação id. 26759508 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a carência da ação ante a boletim 

sem validade e a não averiguação dos fatos. No mérito, defendeu pela 
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improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez, e 

ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. O Autor foi submetido a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 27340412. A parte Requerida no id. 27829278, manifesta pela 

procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. Impugnação à 

contestação no id. 28120864. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO a preliminar. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

LAVRADO NA DATA DO FATO No que pese a alegação de ausência de 

boletim de ocorrência lavrado na data do fato, não se considera motivo 

para julgamento improcedente da ação, vez que não desconstitui o direito 

autoral, além disso, o Autor provou com outras documentações, juntadas 

na exordial, o acidente e o nexo de causalidade entre o fato e as lesões 

sofridas. Portanto, rejeito tal preliminar. Inexistindo outras preliminares, 

passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores 

de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, 

dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, 

ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e 

o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no 

cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial 

foram juntados o Boletim de ocorrência (id. 18357233) e Prontuário médico 

(id. 18357235), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27340412, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo 

de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros, o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27340412), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 
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DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente ALAN ROGER DA SILVA, a quantia de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 18/01/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1033852-28.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA APARECIDA PEREIRA DA 

SILVA devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 15/08/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, ocasionando 

“fratura na tíbia esquerda”. Discorre a Autora em sua inicial requerendo a 

concessão da justiça gratuita, em razão de não possuir condições de 

suportar as custas e despesas processuais, a citação da Requerida para 

responder no prazo legal, a designação de audiência de conciliação e que 

após a realização da perícia judicial, para apuração do grau da 

incapacidade que acomete a parte autora, seja julgada a presente Ação 

totalmente procedente, reconhecendo o direito à indenização e determine 

que a seguradora pague a indenização integral referente ao SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT, com juros a partir da citação, e correção monetária 

com o índice INPC. Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais 

pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Requereu ao final, a 

condenação do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios com 

fundamento no parágrafo 8º do art. 85 do CPC, observando o disposto 

nos incisos do § 2º. Despacho inicial no id. 22284705. Petição de 

habilitação nos autos no id. 26798509. A Autora foi submetida a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27405944. A Requerida apresentou contestação id. 

27451844, arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa, e a falta de interesse de agir 

por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente, e ainda a improcedência do pedido 

inicial com relação ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou 

também que o quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 
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6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Impugnação à contestação corroborada id. 27566678. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 22238810) e Ficha de Atendimento (id. 22238808), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27405944, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27405944), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento), do 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 
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CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a parte Requerente MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, a 

quantia de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 15/08/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que 

fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º 

do artigo 85 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035872-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE MARIA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035872-26.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, FABIANE MARIA DA SILVA 

LIMA, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/05/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura da clavícula”. Discorre a 

Autora em sua inicial requerendo a concessão da justiça gratuita, em 

razão de não possuir condições de suportar as custas e despesas 

processuais, e a condenação da Requerida ao pagamento do Seguro 

Obrigatório no montante de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice do 

INPC, a partir da data do evento danoso. Requereu ao final, a condenação 

do Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais). Despacho no id. 16009378, determinando a 

emenda da petição inicial para anexar nos autos a copia do pedido 

administrativo. A parte Autora no id. 16371082, informa que interpôs 

recurso de Agravo de instrumento. Despacho de id. 16539563, 

determinando a parte Autora a aguardar o decurso de prazo e a decisão 

do recurso interposto. Juntada de Oficio no id. 16820882. Juntada de 

Oficio no id. 20021911. Despacho no id. 20602678, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e 

citação da Requerida. Petição de habilitação nos autos no id. 27049299. A 

Autora foi submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27110091. A Requerida 

apresentou contestação id. 27526849, arguindo em preliminar pela 

necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT no polo passivo da demanda e a falta de interesse de agir por 

entender necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, manifestou acerca do laudo pericial 

confeccionado em audiência de conciliação, sustentou que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação 

corroborada id. 28880958. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 
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segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO Alega a parte Requerida que jamais deixou de receber 

os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que não tem 

obrigação de assim proceder sem a apresentação dos documentos 

mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se refere à 

comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto é trivial 

sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de prova do 

Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente apresentasse no 

âmbito administrativo qualquer outro laudo médico atestando o grau de 

invalidez, seria submetido à perícia por médico designado pela própria 

Seguradora, a fim de constatar e avaliar a existência e aferição do grau 

da lesão ou lesões, para os fins do §1º do art.3º da Lei de regência. 

Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a obrigação da Seguradora 

independente da apresentação do laudo receber e analisar a 

documentação apresentada pelo requerente administrativamente, e, se for 

o caso, rejeitar ou solicitar complementação de forma fundamentada. 

Demais disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, REJEITO A PRELIMINAR. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a Certidão 

de Ocorrência e Ficha de Atendimento (id. 16008195), sobrevindo no 

decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27110091, concluindo de 

maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente 

de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial 

acostado aos autos (id. 27110091), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), do 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo 

aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 
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pagar a Requerente FABIANE MARIA DA SILVA LIMA, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 01/05/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044942-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LONGHI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1044902-67.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, JULIANA LONGHI DA SILVA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS MORAIS em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também 

qualificada, alegando, em síntese, que em 01/08/2018, foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

devido à “politrauma, polifratura e fratura do punho”. Discorre a Autora em 

sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, 

tendo como base os elementos de prova pericial e tabela em vigor, em 

razão de sua invalidez da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês a partir a data que tomou conhecimento do 

acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, mais a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação 

Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo códex. Despacho no id. 

17262429, determinando a emenda da petição inicial anexando a copia do 

requerimento administrativo. A parte Autora no id. 18084295, requer a 

suspensão dos autos ate o julgamento da obrigação de fazer. A parte 

Autora no id. 19234127, requer o prosseguimento do feito. Despacho de 

id. 19277398 determinando a realização de audiência de conciliação e 

citação da requerida. Petição de habilitação nos autos no id. 25047628. A 

Autora foi submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de 

conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 25341327 e 25343376. 

A parte Autora no id. 26009466, manifesta concordância com o exposto 

laudo pericial. A Requerida apresentou contestação id. 26100297 arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção 

do valor da causa e a falta de interesse de agir por entender necessária a 

realização do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. 

No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

inexistência de prova da invalidez.Discorreu, ainda, pela necessidade de 

produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez , e 

ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Impugnação à contestação 

corroborada id. 27486044. Intimadas as partes (id. 28676937) a 

especificarem as provas que pretendem produzir, a Requerida no id. 

29109912, pugnou pelo julgamento do feito e a parte Autora id. 29321574), 

requereu a produção de prova pericial com especialidade em ortopedia. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente consigno que o caso comporta julgamento antecipado uma vez 

que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o deslinde da 

causa, aplicando-se, portanto, o disposto no art. 355 e 370 do Código de 

Processo Civil, não havendo necessidade de produção de outras provas, 

notadamente a realização de nova perícia por médico especialista em 

ortopedia, porque a parte Autora concordou com o laudo pericial juntado 

no id. 25341327 – (id. 26009466). Desta feita, Rejeito o pedido aviado pela 

parte Autora no id. 29321574. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico 

que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 
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administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência (id. 17211737) e Ficha de Atendimento (id. 17211739), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 25341327, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu a 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 25341327), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao 

suposto “assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com 

processos protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores 

digressões a respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal 

ocorrência no caso específico dos autos, valendo grafar que o documento 

juntado como forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está 

sendo juntado em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e 

sequer está preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro 

qualquer óbice legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser 

realizada pela Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para 

minimizar as propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e 

acabam lesando o erário público. No que concerne ao pedido de 

condenação da Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais, melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em 

que o mero inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o 

reparação. O dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou 

diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e 

que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a 

integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se 

desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, 

reputação, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano 

patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) 

(DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, 

substancialmente, a uma relação de dano à personalidade, em relação ao 

mundo externo, em que a imagem é arduamente atingida, todavia, não 

restou caracterizado, nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno 

que ultrapasse o normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do 

STJ: CIVIL E PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. 

TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. 

QUITAÇÃO. COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. 

VALOR ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 
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OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente JULIANA LONGHI DA SILVA, a quantia de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), referente 

à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 01/08/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022905-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1022905-46.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, ORLANDO PEREIRA DOS 

SANTOS, devidamente qualificado na inicial propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 20/01/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial incompleta. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de transito. Boletim de 

ocorrência do id. 14390531. A Requerida apresentou contestação no id. 

26563073, arguindo em preliminar a ilegitimidade passiva da seguradora 

Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat S/A no polo passivo da ação, a 

falta de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, pugnou pelo 

reconhecimento da Litispendência, apontando a existência de demanda 

idêntica tramitando perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, sob o 

n° 1022920-15.2018.8.11.0041, a ausência de comprovante de residência 

em nome da Autora alegando ser requisito para fixação do foro, e a 

impugnação a gratuidade da justiça da parte Autora. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de nexo causal e a 

inexistência de prova da invalidez. Discorreu ainda quanto à necessidade 

de produção de prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez 

permanente. Sustentou também quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 

diante da não vinculação ao salário mínimo para pagamento da 

indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo proporcional 

da indenização em caso de invalidez permanente. O Autor foi submetido a 

perícia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27320783. Juntada de substabelecimento e carta de 

preposição no id. 27476212. Certidão de decurso de prazo no id. 

29457892. Os autos vieram conclusos para prolação da sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Dos autos, verifico que assiste razão à parte 

Requerida, pois a pretensão já foi julgada em outra vara desta mesma 

Comarca. O pedido veio lastreado na alegação de invalidez decorrente de 

acidente de trânsito ocorrido em 20/01/2018, no entanto a parte Requerida 

trouxe aos autos id. 26563074, documentação suficiente corroborando 

que já houve ação idêntica ajuizada perante outro juízo desta mesma 

comarca. Verifico que a parte Autora distribuiu uma ação na data de 

26/07/2018, o processo de nº 1022920-15.2018.8.11.0041, o qual tramita 

na 3º Vara Cível desta Comarca, e que já houve sentença de procedência 

da ação na data de 07/04/2020. Contudo é subtendido que uma mesma lide 

com objetos idênticos não pode ser julgada simultaneamente, sendo 

compreendido pelo artigo 337 §1° do Código de Processo Civil: “verifica-se 

a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”. A parte autora não informou aos autos sobre a ação, o que é 

indiscutível, com os documentos trazidos aos autos, que se trata do 

mesmo acidente. Nesse sentido, restaram comprovadas que ambas as 

demandas deriva do mesmo fato, possuindo mesmo objeto e mesma causa 

de pedir, qual seja, o pedido de recebimento de indenização securitária do 

acidente sofrido. Desta mesma forma o Tribunal do Estado de Mato Grosso 

entendeu e julgou: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE 

COBRANÇA – DPVAT - LITISPENDÊNCIA - DUPLICIDADE DE AÇÃO - 

EXTINÇÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO – DECISÃO 

REFORMADA. Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a 

outra que já está em curso. As ações são idênticas quando têm os 

mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, a mesma 

causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). 

Como a primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se 

verificou a litispendência, não poderá prosseguir, devendo ser extinto o 

processo sem julgamento do mérito (CPC 267 V). (AI 50641/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015). Ainda nesse tema o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul proferiu recentemente a seguinte decisão: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 

COMUM ESTADUAL JÁ APRECIADA EM OPORTUNIDADE DIVERSA. 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA ACOLHIDA, PARA DETERMINAR QUE O 

FEITO CONTINUE TRAMITANDO PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. 

PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO. (Agravo de Instrumento Nº 

70068431196, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 02/03/2016). (TJ-RS - AI: 70068431196 

RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa Data de Julgamento: 02/03/2016, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/03/2016) 

Logo não resta alternativa senão desacolher a pretensão indenizatória 

deduzida na presente demanda, em decorrência de litispendência. ANTE O 

EXPOSTO, nos termos do art. 485, V, do CPC, JULGO EXTINTO o presente 

feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ocorrência da 

litispendência com o processo PJE n° 1022920-15.2018.8.11.0041, que 

tramita na 3º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Pelo princípio da 

sucumbência, CONDENO a parte Requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa nos 

termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, ressalvada a 

suspensão da exigibilidade por ser o autor beneficiário da gratuidade da 

justiça (artigo 98 do CPC). Preclusa a via recursal, observadas as 

formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006748-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PLINIO BORGES (AUTOR(A))
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AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA Proc. nº 1006748-32.2017.8.11.0041(P) VISTOS, Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA que LUIZ PLINIO BORGES move em desfavor de CLARO 

AMERICEL CELULAR S/A, aduzindo em síntese ter contratado os serviços 

de telefonia móvel com a Requerida, todavia, estão sendo constantemente 

realizados descontos nos créditos de recarga referente a serviços que 

alega não ter contratado, denominado “claro radar”, “claro radar por email” 

“EA semanal”. Discorre que tentou de todas as formas buscar uma 

solução com a Requerida, contudo, não logrou êxito, ficando inúmeras 

vezes impossibilitado de usar os serviços por falta de crédito. Requer, ao 

final, a condenação da Requerida a ao pagamento de indenização por 

danos morais experimentados de forma injusta, a suspensão da cobrança 

de tais serviços e devolução em dobro dos valores. No id. 5527706 foi 

deferido o pedido de tutela de urgência, determinando que a Requerida 

suspenda a cobrança dos serviços, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária fixada no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento, bem ainda foi 

deferido o pedido de gratuidade da justiça. Audiência de conciliação 

infrutífera (id. 8181007). A Requerida apresentou contestação 

(id.8324588), arguindo em preliminar a ilegitimidade passiva, sob o 

argumento que os descontos foram efetuados por empresas terceirizadas 

que não estão no polo passivo da lide. No mérito, defende a legalidade das 

cobranças ante o aceite do consumidor no próprio aparelho celular, bem 

ainda que o cancelamento pode ser feito pelo próprio usuário bastando 

enviar uma mensagem de sair. Discorre que o autor era assinante usual 

dos serviços agregadores e jamais questionou a regularidade dos 

produtos denominados “compra conteúdo mcoi e hit premiado”. 

Defendeu-se, ainda, quanto à impossibilidade de inversão do ônus da 

prova e da ausência do dever de indenizar. Requereu alternativamente em 

caso de condenação a fixação do quantum em valor proporcional. Ao 

final, pede a improcedência da ação. Réplica no id.9010422. Instados a 

especificarem as provas, a parte Requerida postulou pelo julgamento 

antecipado da lide e a parte Autora deixou transcorrer in albis o prazo. É O 

NECESSARIO. DECIDO. Inicialmente reforço a possibilidade de julgamento 

antecipado do feito, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos 

do artigo 355 do CPC, pois como é cediço, se do contexto fático-probatório 

coligido puderem ser extraídos elementos suficientes para firmar a 

convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, e, sendo ele o 

destinatário da prova, compete exclusivamente à análise acerca da sua 

prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias, devendo indicar na decisão as razões de 

formação de seu convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, 

parágrafo único, e 371, ambos do CPC. No tocante a preliminar de 

ilegitimidade passiva, cumpre salientar que as condições da ação são 

aferidas em abstrato, considerando as assertivas da parte Autora na 

petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. 

Assim, analisadas as alegações de ambas as partes e as provas juntadas 

aos autos, a solução da lide acerca da responsabilidade da ré é matéria 

de mérito. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. O caso 

dos autos retrata nítida relação de consumo, haja vista que a empresa 

Requerida se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

Requerente como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor. Desse modo, em se tratando de fato negativo impõe-se a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a luz do que 

preconiza o artigo 6º, VIII do CDC, incumbindo à parte Requerida 

comprovar a adesão dos serviços debitados das recargas efetuadas pelo 

Requerente, sendo inviável acolher a tese de aceitação tácita com 

presunção da adesão pelo pagamento contínuo dos valores ou culpa 

concorrente do consumidor. Assim, inexistindo qualquer documento de 

prova a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças, com a efetiva 

ciência ou contratação pelo consumidor, perfaz verossímeis as assertivas 

declinadas pela parte Autora no sentido de que não anuiu com a 

contratação dos serviços “agregadores”, como também quanto ao fato de 

que vem sendo prejudicado pela falha na prestação dos serviços da 

Requerida. Destaco que é responsabilidade da Requerida prestar 

informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de preço, qualidade, garantia, características e 

composição, consoante artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor. Mormente, é fato notório os percalços enfrentados pelo 

consumidor com a forma como as operadoras de serviços de telefonia 

disponibilizam seus serviços, fazendo com que este tenha que resolver 

qualquer questão relativa a seu contrato através de centrais telefônicas, 

que na grande maioria das vezes, a prestação dos serviços é deficiente, 

como no caso dos autos em que nenhuma providência foi adotada pela 

Reclamada. Dentro da sistemática traçada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, é dever da fornecedora e prestadora de serviços de 

telefonia, e, em contrapartida, direito do consumidor a adequada e eficaz 

prestação de serviços de excelência, como determina o inciso X do artigo 

6º, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a responsabilidade 

do fornecedor de produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar 

ao consumidor, ou seja, independente da existência ou não de culpa, na 

forma do art. 14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de 

causalidade entre o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, 

o que in casu, restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do 

risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma 

atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Dito isso, a partir do momento em que a Requerida 

permitiu os lançamentos dos débitos seja nas recargas ou nas faturas 

telefônicas, sabia dos riscos que corria, principalmente no momento em 

que precisaria demonstrar o vínculo contratual, como no caso em tela, não 

sendo legítima a alegação desenvolvida para eximir-se da 

responsabilidade, sob pena de se operar transferência do ônus da 

atividade empresarial à parte Autora. Entrementes, merece aplicabilidade 

ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos. Portanto, não assiste 

razão a parte ré quando diz sobre a inexistência de dano moral 

indenizável, mormente porque são sabidas as dificuldades que o 

consumidor enfrenta para conseguir contato e/ou esclarecer as dúvidas 

junto aos fornecedores, sobretudo onde invariavelmente o contato é 

através de telefone, nunca pessoalmente, como é o caso das empresas 

de telefonia, dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da 

qual não fugiu o caso concreto. Assim, verificou-se o aborrecimento, o 

desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral da parte Requerente, que 

sentiu ferida no seu direito de cidadã e consumidora, pois além de não ter 

sido atendida quando solicitou a retificação dos lançamentos em seu 

terminal telefônico, ainda teve de suportar os danos decorrentes dos 

inúmeros débitos que foram efetivados da sua recarga, sem contar no 

impossibilidade de efetuar ligações justamente por falta do crédito que 

estava sendo descontado indevidamente. Tais fatos, que não podem ser 

confundidos com meros aborrecimentos comuns, abalariam sobremaneira 

qualquer pessoa de bem e cumpridora de seus compromissos, importando 

sem dúvida em dor de ordem moral, consoante as mais elementares 

normas de experiência comum, exsurgindo daí o dever da Requerida em 

indenizar o consumidor lesado. Nesse sentido já decidiu o Nosso Tribunal: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - 

COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO CANCELADO – PORTABILIDADE 

PARA OUTRA OPERADORA - BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA – 

SERVIÇO RESTABELECIDO MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO DESCONSTITUTIVO 

DE DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 333, II DO CPC – CONSTRANGIMENTO E 

TRANSTORNOS QUE EXCEDEM A MERO ABORRECIMENTO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO – OBEDIÊNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – 

PRECEDENTES – STJ – RECURSO PROVIDO. Havendo discussão a 

respeito da efetiva prestação de serviços de telefonia pela 

concessionária, compete a esta demonstrá-los, considerando que detém 

todos os meios técnicos para tanto. A cobrança indevida de valores, bem 
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como o bloqueio injustificado da linha telefônica, são circunstâncias 

capazes de gerar constrangimentos que ultrapassam o campo do mero 

dissabor, caracterizando prejuízo imaterial indenizável. O que seria 

apenas um aborrecimento se transformou em ato ilícito gerador do dever 

de indenizar, posto que repercutiu em seu ser na sensação de impotência 

e descaso, lhe gerando abalo, sofrimento e situação vexatória. A 

configuração do dano moral está ínsita no caso, dada a existência dos 

transtornos causados ao consumidor que teve sua linha bloqueada 

alinhada as cobranças indevidas, após o cancelamento do contrato, de 

modo que a operadora está obrigada a compor transtornos 

experimentados pelo consumidor. Quanto à estipulação do valor da 

condenação por dano moral deve se levar em conta os critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira 

daquele que sofreu o dano e do seu agressor, para que o quantum 

indenizatório seja justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e 

proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo 

ofendido.(Ap 47700/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2016, 

Publicado no DJE 20/04/2016) (negritos acrescidos) Destarte, comprovado 

a responsabilidade da empresa Requerida e configurado o dano moral 

experimentado pela Requerente, deve este ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. 

Portanto, não há regras objetivas para a fixação do dano moral, cabendo 

ao juiz a árdua tarefa de arbitrá-lo, atentando, sempre, para a natureza e 

extensão do dano, bem como para as condições pessoais do ofensor e 

do ofendido, principalmente à econômico-financeira, de modo que haja 

compensação pela dor sofrida sem desconsiderar o caráter repressivo 

pedagógico, desincentivando o causador do dano de novas práticas de 

atos assemelhados. Quanto ao pedido de repetição do indébito, da mesma 

forma verifico que restou comprovado o pagamento pela parte Requerente 

dos valores debitados indevidamente das recargas efetuadas, 

configurando, pois, a hipótese prevista no parágrafo único do art. 42 do 

CDC, que diz: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de 

engano justificável. (destaquei grifei e negritei). Nesse sentido a 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE 

VALORES ACIMA DO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS EVIDENCIADA – DESCASO COM O CONSUMIDOR – REPETIÇÃO 

EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA – 

ADMISSIBILIDADE – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – AUSÊNCIA 

DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – IN RE 

IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão a respeito da 

efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano 

justificável, a restituição em dobro se impõe. A cobrança indevida de 

valores, reiteradamente, é circunstâncias capaz de gerar 

constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, 

caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste 

experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na 

esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, 

que caracteriza o abuso de direito. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e 

razoável à espécie.Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, 

o que não restou verificado no caso. (Ap 162236/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015) (negritos acrescidos) ISTO 

POSTO, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para CONFIRMAR A 

TUTELA deferida no id. 5527706 e declarar a ilegalidade das cobranças 

agregadoras sob as rubricas de “claro radar”, “claro radar por email” “EA 

semanal”. CONDENO, a parte Requerida, CLARO/AMERICEL S/A, pagar a 

parte Requerente, LUIZ PLINIO BORGES, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do presente 

decisum, bem ainda a restituir em dobro os valores debitados 

indevidamente, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária a partir de cada débito, cujo montante deverá ser 

apurado por ocasião da liquidação da sentença a partir das faturas 

juntadas no id. 8324599. CONDENO, por fim, a parte Requerida ao 

pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios no equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei, intimando-se o vencedor para 

promover o cumprimento da sentença, observando o disposto no artigo 

523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021530-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER DE LIMA SANTOS OAB - MT10669-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO Proc. nº 

1021530-44.2017.8.11.0041(P) VISTOS, DIEGO FERNANDO COELHO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO em face de OI MOVEL S/A, 

discorrendo em síntese que foi surpreendido com a informação de que 

seus dados estariam inscritos nos anais de proteção ao crédito em 

decorrência de débitos provenientes de um terminal telefônico 

disponibilizado pela Requerida, sem, contudo, jamais ter contratado 

qualquer serviço daquela empresa. Discorre que tentou de todas as 

formas solucionar a questão administrativamente, contudo, não obtivera 

êxito, bem ainda que para não perder a vaga de emprego para o qual 

estava disputando foi obrigado a efetuar o pagamento da dívida para 

exclusão da negativação de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Tece considerações sobre os danos morais experimentados de forma 

injusta, pugnando ao final, pela condenação da parte Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e restituir em dobro os 

valores pagos. Propugnou ainda pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, a inversão do ônus da prova, e a condenação da Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte 

por cento). Despacho inicial no id. 8827202. Termo de Audiência de 

Conciliação inexistosa (id. 10393740). A parte Requerida ofereceu 

contestação no id. 10685709, arguindo em preliminar a retificação do polo 

passivo para a nomenclatura correta da empresa como sendo OI MOVEL 

S/A. No mérito defende a legalidade das cobranças pela efetivação da 

contratação do terminal telefônico desde 11/04/2016, e o exercício regular 

do direito na inclusão dos dados do Requerente nos órgãos de proteção 

ao crédito diante da falta de pagamento das faturas. Tece considerações 

acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova, da inexistência 

de dano moral por não ter praticado qualquer ato ilícito, e, alternativamente, 

sustenta a tese de mero aborrecimento, pugnando ainda em caso de 

condenação a fixação do dano pautando-se pelo critério da razoabilidade 

e proporcionalidade. Ao final, requer a improcedência da ação. Replica no 

id. 12284577. Instados a especificarem as provas, as partes propugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente 

reforço a possibilidade de julgamento antecipado do feito, sendo 

desnecessária dilação probatória, nos termos do artigo 355 do CPC, pois 

como é cediço, se do contexto fático-probatório coligido puderem ser 

extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado 

sobre a matéria posta em debate, e, sendo ele o destinatário da prova, 

compete exclusivamente à análise acerca da sua prescindibilidade, 

podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias, devendo indicar na decisão as razões de formação de seu 
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convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, parágrafo único, e 

371, ambos do CPC. O caso dos autos retrata nítida relação de consumo, 

haja vista que a empresa Requerida se enquadra como fornecedora de 

serviços e a parte Requerente como destinatária final, portanto, 

consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras e princípios 

insertos no Código de Defesa do Consumidor. Neste particular, uma vez 

negado pela parte Autora a contratação ou fruição dos serviços, inviável 

exigir dele a "prova diabólica" da situação negativa, competindo ao 

fornecedor demonstrar o fato constitutivo da dívida imputada, uma vez que 

possui melhores condições econômicas e técnicas perante o consumidor, 

ônus do qual não se desincumbe com a mera juntada de telas lacônicas 

extraídas de seu sistema informatizado interno, impondo-se assim, a 

inversão do ônus da prova nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Trata-se, no caso, de relação de consumo 

stricto sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer 

no presente caso. In casu, inafastável o fato de ter sido a contratação 

realizada por terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou 

qualquer outro meio fraudulento, no entanto, a responsabilidade da 

Requerida encontra-se patente, senão pela falta de cuidado objetivo 

necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados e documentos 

no momento da contratação dos serviços, bem como pelo fato de não ter 

efetivado o cancelamento das cobranças após ter tomado conhecimento 

dos fatos, compelindo o Requerente quitar o débito indevido a fim de poder 

se livrar da restrição de crédito. Por certo, tais fatos não se caracterizam 

como mero aborrecimento ou que deva ser suportado pelo homem médio 

como decorrência dos contratempos do cotidiano, cumpridores de suas 

obrigações basilares. Não se há questionar ainda o prejuízo diante do 

próprio significado proclamado e apontado pelos órgãos de controles de 

créditos criados pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no 

Cartório de Protestos de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, 

os inadimplentes, os descumpridores das obrigações, pessoas que sob a 

ótica financeira, não são dignas de crédito e confiança. Ademais, em se 

tratando de relação de consumo, é necessário ter em vista não só a 

reparação, mas também a efetiva prevenção de sua ocorrência, devendo 

assim atender à justa medida entre a ilicitude perpetrada e o 

enriquecimento sem causa possível. No tocante ao montante da 

condenação, não existindo parâmetros legais para a fixação do valor do 

dano moral, o arbitramento deve ser feito com base nos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, na condição econômica 

das partes. Sobre a quantificação do dano moral, vale citar o entendimento 

de Rui Stoco, no sentido de que: “Para a composição do dano moral 

exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o 

que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita 

e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de 

compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada 

pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se 

de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de 

reparação, impõe-se, obediência ao que podemos chamar de 'binômio do 

equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser 

fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para 

quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de 

desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e 

satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do 

agravo recebido” (Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 

9ª ed., Revista dos Tribunais, p. 995). Quanto ao pedido de repetição do 

indébito, da mesma forma verifico que restou comprovado o pagamento 

pela parte Requerente do valor indevidamente cobrado, configurando, 

pois, a hipótese prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, que diz: o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano 

justificável. (destaquei grifei e negritei). Não se descura a jurisprudência 

que se formou no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a 

repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único d CDC, 

pressupõem a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor 

(AgInt no AREsp 1164061/PR, Relator Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino, DJe 26.04.2018), todavia, ao meu sentir, a manutenção da 

cobrança sem qualquer demonstração da efetiva contratação mesmo 

após ter sido cientificado pelo Consumidor quanto a negativa da relação 

jurídica subjacente, e a conduta da instituição Requerida em obrigá-lo 

quitar o débito questionado, por is só afasta a possibilidade de engano 

justificável revelando sim a existência de má-fé a ensejar a aplicação do 

parágrafo único do art. 42 do CDC. Nesse sentido a jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA 

DO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

EVIDENCIADA – DESCASO COM O CONSUMIDOR – REPETIÇÃO EM 

DOBRO DOS VALORES COBRADOS DE FORMA INDEVIDA – 

ADMISSIBILIDADE – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – AUSÊNCIA 

DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – DANO MORAL CARACTERIZADO – IN RE 

IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 17 DO CPC – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo discussão a respeito da 

efetiva prestação de serviços de telefonia pela concessionária, compete a 

esta demonstrá-los, considerando que detém todos os meios técnicos 

para tanto. Se a cobrança é indevida e não há demonstração de engano 

justificável, a restituição em dobro se impõe. A cobrança indevida de 

valores, reiteradamente, é circunstâncias capaz de gerar 

constrangimentos que ultrapassam o campo do mero dissabor, 

caracterizando prejuízo imaterial indenizável, considerando o desgaste 

experimentado pelo consumidor com o intuito de resolver a questão na 

esfera administrativa, bem como a violação ao princípio da boa-fé objetiva, 

que caracteriza o abuso de direito. Mantém-se o valor fixado a título de 

indenização, decorrente de dano moral, que se mostra adequado e 

razoável à espécie.Para que haja condenação por litigância de má-fé, 

deve estar presente uma das hipóteses do rol taxativo do art. 17 do CPC, 

o que não restou verificado no caso. (Ap 162236/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/03/2015, Publicado no DJE 06/04/2015) (negritos acrescidos) ANTE O 

EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

Julgo Parcialmente Procedente o pedido inicial para declarar inexistente o 

débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida OI MOVEL S/A, pagar 

ao Requerente, DIEGO FERNANDO COELHO, o valor de R$ 12.000,00 

(doze mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do 

presente decisum (Súmula 362 do STJ), bem ainda restituir em dobro o 

valor de R$ 242,76 (duzentos e quarenta e dois reais e setenta e seis 

centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso (10/02/2017). 

CONDENO por fim a parte Requerida ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do 

CPC. Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006809-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA CELIA PIMENTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Proc. nº 1006809-87.2017.8.11.0041(P) VISTOS, 

ODILA CELIA PIMENTA CARDOZO, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de SKY BRASIL SERVIÇOS 

LTDA, discorrendo em síntese que foi surpreendido com a informação de 

que seus dados estariam inscritos nos anais de proteção ao crédito em 

decorrência de débitos provenientes da disponibilização de serviços pela 

Requerida, sem, contudo, jamais ter entabulado qualquer relação comercial 

com aquela empresa. Tece considerações sobre os danos morais 

experimentados de forma injusta, pugnando ao final, pela condenação da 

parte Requerida ao pagamento de indenização. Propugnou ainda pela 

concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da 

prova, a concessão de tutela de urgência para exclusão de seus dados 

do cadastro de proteção ao crédito, e a condenação da Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte 

por cento). No id. 7154047 foi deferido o pedido de concessão de tutela. 

Termo de Audiência de Conciliação inexistosa (id. 9508192). A parte 

Requerida ofereceu contestação no id. 9608780, arguindo em preliminar a 

retificação do polo passivo para a nomenclatura correta da empresa como 

sendo SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, em razão de Operação 

de Incorporação, aprovada em Assembleia Geral da Incorporadora na em 

09/01/2017. No mérito defende a legalidade das cobranças pela efetivação 

da contratação dos serviços, e o exercício regular do direito na inclusão 

dos dados do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito diante da 

falta de pagamento das faturas. Tece considerações acerca da 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, da inexistência de dano 

moral por não ter praticado qualquer ato ilícito, e, alternativamente, 

sustenta que tratando-se de culpa exclusiva de um terceiro (o fraudador), 

a responsabilidade não pode ser carreada à empresa na forma pretendida 

pela autora. Argumenta sobre a diferencia entre o dano moral e o mero 

aborrecimento, pugnando ainda em caso de condenação a fixação do 

dano pautando-se pelo critério da razoabilidade e proporcionalidade. Ao 

final, requer a improcedência da ação. Replica no id. 9684261. Instados a 

especificarem as provas, as partes propugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente reforço a 

possibilidade de julgamento antecipado do feito, sendo desnecessária 

dilação probatória, nos termos do artigo 355 do CPC, pois como é cediço, 

se do contexto fático-probatório coligido puderem ser extraídos elementos 

suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta 

em debate, e, sendo ele o destinatário da prova, compete exclusivamente 

à análise acerca da sua prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias, devendo indicar na decisão 

as razões de formação de seu convencimento, consoante o disposto nos 

artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC. O caso dos autos 

retrata nítida relação de consumo, haja vista que a empresa Requerida se 

enquadra como fornecedora de serviços e a parte Requerente como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor. 

Neste particular, uma vez negado pela parte Autora a contratação ou 

fruição dos serviços, inviável exigir dele a "prova diabólica" da situação 

negativa, competindo ao fornecedor demonstrar o fato constitutivo da 

dívida imputada, uma vez que possui melhores condições econômicas e 

técnicas perante o consumidor, ônus do qual não se desincumbe com a 

mera juntada de telas lacônicas extraídas de seu sistema informatizado 

interno, impondo-se assim, a inversão do ônus da prova nos exatos 

moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, no 

caso, de relação de consumo stricto sensu, ficando bastante 

caracterizado o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar, que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. In casu, inafastável o fato de ter sido a contratação realizada por 

terceiro, utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, no entanto, a responsabilidade da Requerida encontra-se 

patente, pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de 

forma eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços. Isto porque pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Logo, tenho que a parte Requerida encaminhou os dados da parte 

Requerente para os órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

restando comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Não se há 

questionar ainda o prejuízo diante do próprio significado proclamado e 

apontado pelos órgãos de controles de créditos criados pelos 

bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos de 

Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. Ademais, em se tratando de relação de 

consumo, é necessário ter em vista não só a reparação, mas também a 

efetiva prevenção de sua ocorrência, devendo assim atender à justa 

medida entre a ilicitude perpetrada e o enriquecimento sem causa possível. 

No tocante ao montante da condenação, não existindo parâmetros legais 

para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento deve ser feito com 

base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, 

na condição econômica das partes. Sobre a quantificação do dano moral, 

vale citar o entendimento de Rui Stoco, no sentido de que: “Para a 

composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse 

nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que se necessita e, 

ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na 

fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a 

equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior 

desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses 

em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe-se, 

obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que 

a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de 

enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas 

também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao 

ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, 

nem o console e contribua para a superação do agravo recebido” (Rui 

Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª ed., Revista dos 

Tribunais, p. 995). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, Julgo Parcialmente Procedente o pedido inicial 

para CONFIRMAR A TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NO ID. 7154047, 

declarar inexistente o débito ora discutido e CONDENAR a parte Requerida 

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, pagar a Requerente, ODILA 

CELIA PIMENTA CARDOSO, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) por 

danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum (Súmula 

362 do STJ). CONDENO por fim a parte Requerida ao pagamento das 

custas do processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 

condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do 

CPC. Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010416-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SOUZA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1010416-40.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSEANE SOUZA TEIXEIRA, 

devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO e CIA, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

14/11/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando à “fratura de membro superior direito e 

membro inferior direito e esquerdo”. Discorre a Autora em sua inicial 

requerendo a condenação ao pagamento do seguro obrigatório no 

montante de 40 (quarenta vezes) o valor do maior salário-minimo vigente 

no país, na data do efetivo pagamento, em razão de sua invalidez 

permanente, acrescidos com juros de 1% (um por cento) ao mês, mais a 

correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da data do 

sinistro, com fulcro nas súmulas n°. 43, 54 e 580 do STJ, os quais deverão 

incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento integral do 

referido seguro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Despacho inicial no id. 18692625, determinando 

a parte Autora a emendar a inicial com documentos que comprovem ao 

beneficio da gratuidade. Requerimento de emenda no id. 18975585. 

Despacho de id. 20660213, determinando o prosseguimento do feito com a 

realização de audiência de conciliação e a citação da parte Requerida. A 

Requerida apresentou contestação id. 24526829 arguindo em preliminar 

pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a ausência de 

nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido lavrado em data 

posterior ao fato. Sustentou que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 26758975. A Autora foi 

submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27328069. A parte Requerente no 

id. 27627597, manifestou concordância ao exposto laudo pericial 

requerendo o julgamento do feito. Impugnação à contestação no id. 

28605323. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro que em 

ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte somente 

saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, motivo pelo 

qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca indenização por 

dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente estimativa. 

Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja atribuído valor da 

causa na forma específica determinada no art. 292 do CPC é impertinente, 

na medida em que a indenização securitária almejada pelo Autor, caso 

tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que 

pretende provar por meio de perícia técnica, restando correta a atribuição 

de valor estimativo à causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao 

Requerido no que tange a necessidade de adequação do valor em 

consonância ao patamar máximo do valor da indenização estabelecido 

pela legislação vigente, porquanto, em casos que o acidente tenha 

ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 340/06 (DOU 

29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a 

tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou a ser 

estabelecida em valores determinados e não mais em salários mínimos. 

Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no importe 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e Ficha de 

Atendimento (id. 18621561), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27328069, concluindo de maneira inequívoca pela 

existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu a Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso de perda completa da 

mobilidade de um cotovelo o valor da indenização deve corresponder ao 

percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do teto que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o 

laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27328069), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão leve, com perda de 25% (vinte e cinco por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 
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pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, pagar a 

Requerente JOSEANE SOUZA TEIXEIRA, a quantia R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização 

do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

(Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do 

sinistro, qual seja, 14/11/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 1.200,00 (hum mil 

e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028372-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEITON DA SILVA FELIX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1028372-69.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, JOSE CLEITON DA SILVA FELIX 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

28/06/2019, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando “fratura da tíbia direita”. Discorre o 

Autor em sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça 

gratuita, que a Requerida seja citada a comparecer à audiência de 

conciliação, que após a realização da perícia para apuração do grau de 

incapacidade que acomete a parte autora, que julgue a presente Ação 

totalmente procedente, no sentido de reconhecer o direito à indenização 

da parte autora, e determine que a seguradora pague tal indenização 

referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT com juros a partir da citação 

e correção monetária com o índice INPC, a partir da data em que entrou em 

vigor a medida provisória nº 340/2006 que alterou o valor da indenização e 

fixou em até R$ 13.500,00, ou seja, dia 29/12/2006, ou alternativamente, 

que a correção monetária seja aplicada a partir da data do acidente. 

Requereu ao final, a condenação do Requerido as custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios sucumbenciais no 

importe de 20% de acordo com o §2º, ou alternativamente art. 85 §8º do 

CPC. Despacho de id. 21351227, determinando a emenda da petição inicial, 

a anexar nos autos a copia do requerimento administrativo. Requerimento 

de emenda no id. 21523218 e 21522986. Despacho de id. 22161670, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação e citação da Requerida. A Requerida apresentou contestação 

id. 25534818 arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da 

demanda, a incorreção do valor da causa e a extinção do processo por 

falta de interesse de agir por entender necessária a realização do pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da 

invalidez permanente e definitiva, a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu pela 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos 

autos no id. 26834479. O Autor foi submetido à pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27388210. Impugnação à contestação e manifestação do laudo pericial no 

id. 28113641 e 28113642. Os autos vieram conclusos para prolação da 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO 

POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. PRELIMINAR – EXTINÇÃO 

DO PROCESSO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PEDIDO 

ADMINISTRATIVO PENDENTE DE FINALIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EM 

APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA POR LEI. Alega a parte 

Requerida que o pedido administrativo formulado pela parte Autora estaria 

com status “pendente” de documentação, de modo a permitir aferir a 

subsunção da postulação à Lei 6.194/74, mais especificamente se existia 
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ou não cobertura securitária ao evento noticiado. Todavia, a escusa 

apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto se 

infere dos documentos juntados relativo ao processo administrativo da 

parte Autora, que a Seguradora Requerida não especificou de forma clara 

e pontual o motivo da documentação não ter sido aceita, cingindo-se 

apontar que a situação de “não conclusivo” ou “não conforme”. Demais 

disso, cumpre grafar que a decisão do Pretório Excelso quando do 

julgamento do Recurso Extraordinário 839314, não deixa dúvida: o que se 

exige é a existência do requerimento administrativo prévio ao ajuizamento 

da ação judicial, o indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de 

gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, leia-se, 

‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder Judiciário, não o 

exaurimento da via administrativa. Assim, restando comprovado na 

hipótese vertente que a parte Requerente formulou administrativamente o 

pagamento da indenização correspondente ao seguro DPVAT juntamente 

com toda documentação exigida pela Lei 6.194/74, perfaz evidenciado o 

interesse processual do Autor. Portanto, rejeito a preliminar. Inexistindo 

outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado 

na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a 

parte comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano 

dele decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial fora juntado o Boletim de ocorrência (id. 21523222) e 

Histórico Clínico (id. 21290759), sobrevindo no decorrer da instrução 

Laudo Pericial Judicial id. 27388210, concluindo de maneira inequívoca 

pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a 

debilidade permanente que acometeu o Requerente. Outrossim, eventual 

ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado 

em data posterior ao fato, não é motivo para recusa do pagamento, 

porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada 

de tal documento, prescrevendo apenas que a indenização será paga 

mediante a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se 

nos autos existem elementos hábeis a comprovar a ocorrência do 

acidente automobilístico, tais como a ficha de atendimento médico que 

relata ter sido determinada pessoa vítima de acidente de trânsito ou 

prontuário médico que indica que o atendimento hospitalar decorreu de 

acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a comprovar o nexo de 

causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, comprovado nos autos o 

preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte Autora 

ao recebimento da indenização securitária DPVAT, em atenção ao 

comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 6.194, de 1974, devendo o 

valor da indenização deve ser proporcional ao grau da repercussão da 

debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de 

atestar a validade da utilização da tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a 

quantificação da indenização de acordo com o grau de invalidez, mesmo 

nos casos não contemplados pela MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 

544/STJ: É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros 

Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro 

DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 

16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008. 

(grifei) Desta feita, pela tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação 

alterada pela Lei nº 11.945/2009, em caso perda anatômica e ou funcional 

completa de um dos membros inferiores o valor da indenização deve 

corresponder ao percentual de 70% (setenta por cento) do teto que é R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no presente 

caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 27388210), dá conta 

de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, com perda de 75% (setenta 

e cinco por cento), do comprometimento de seu patromônio físico, a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor 

a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o 

entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente JOSE CLEITON DA SILVA FELIX, a quantia de R$ 

7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 28/06/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017022-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANIQUECI DE OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1017022-84.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANIQUECI DE OLIVEIRA 

CAMPOS, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 10/03/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura do pé e fratura da perna”. 

Discorre a Autora em sua inicial requerendo a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições de suportar com o ônus processual, 

a designação de audiência prévia de conciliação com realização de perícia 

judicial, a citação da parte Requerida para apresentar contestação no 

prazo legal, a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas 

com a prova pericial, requer ainda a declaração da negativa tácita ao 

pagamento administrativo e a condenação da Seguradora ao pagamento 

do seguro obrigatório DPVAT, tendo como base os elementos de prova 

pericial e tabela em vigor, em razão de sua invalidez da parte reclamante, 

acrescido de juros legais de 1,0% (um por cento) ao mês a partir a data 

que tomou conhecimento do acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, 

mais a correção monetária com o índice INPC, a partir da data do acidente. 

Requereu ainda a condenação Requerida a pagamento no montante de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais pela prática de ato 

ilícito, desleal e abusivo. Ao final, requereu a condenação ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de 

acordo com o art. 85, § 8° do CPC, ou alternativamente o § 2ºdo mesmo 

códex. Despacho de id. 19634866, determinando a suspensão do 

processo por 30 (trinta) dias, para que a seguradora realize a indenização 

administrativamente. A parte Requerente no id. 19868898, interpôs 

Embargos de declaração. A Decisão de id. 20766516, revogou a decisão 

anterior e determinou o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. Juntada de documentos médicos no id. 

21905310. Petição de habilitação nos autos no id. 26760088 A Requerida 

apresentou contestação id. 27239659, arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, e a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação. No mérito, 

defendeu pela improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas 

da invalidez permanente e definitiva, a ausência de nexo causal entre a 

lesão e o acidente, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato a inexistência de 

prova da invalidez e ainda a improcedência do pedido inicial com relação 

ao pedido de indenização por danos morais. Sustentou também que o 

quantum indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Fixando os honorários no 

mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento). O Autor 

foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27387186. A parte Requerente no 

id. 28691675, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a 

pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 28693691. Os autos 

vieram conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE 

DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

postulada na exordial é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão 

do Requerido para que seja atribuído valor da causa na forma específica 

determinada no art. 292 do CPC é impertinente, na medida em que a 

indenização securitária almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, 

deverá obedecer ao grau da alegada invalidez, que pretende provar por 

meio de perícia técnica, restando correta a atribuição de valor estimativo à 

causa. De outra sorte, verifico que assiste razão ao Requerido no que 

tange a necessidade de adequação do valor em consonância ao patamar 

máximo do valor da indenização estabelecido pela legislação vigente, 

porquanto, em casos que o acidente tenha ocorrido após o advento da 

Medida Provisória nº 340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei 

nº 11.482, de 31 de maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro 

obrigatório passou a ser estabelecida em valores determinados e não mais 

em salários mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor 

da causa no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

PRELIMINAR – DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – 

NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – 

MANOBRAS PARA EVITAR A ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte 

Requerida que jamais deixou de receber os pedidos administrativos de 

quaisquer recursais no País e que não tem obrigação de assim proceder 

sem a apresentação dos documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, 

notadamente no que se refere à comprovação da alegada invalidez 

permanente. Todavia, a escusa apresentada pela parte Requerida não 

merece guarida, porquanto é trivial sabença que o IML da Capital não 

realiza perícias para fins de prova do Seguro DPVAT, como também, 

mesmo que o Requerente apresentasse no âmbito administrativo qualquer 

outro laudo médico atestando o grau de invalidez, seria submetido à 

perícia por médico designado pela própria Seguradora, a fim de constatar 

e avaliar a existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins 

do §1º do art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, 

persiste a obrigação da Seguradora independente da apresentação do 

laudo receber e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a 

Declaração de ocorrência (id. 19570598) e Prontuário médico (id. 

19760594), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27387186, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 
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tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e ou funcional completa de um dos membros 

inferiores o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 27387186), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento), a 

indenização deve corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro 

mil, setecentos e vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a 

correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança 

dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em consonância 

com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção 

monetária, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a correção monetária nas 

indenizações do Seguro Obrigatório deve ser computada da data do 

evento danoso. Quanto ao suposto “assédio” da parte Requerida nas 

residências das vítimas com processos protocolizados na justiça, entendo 

despiciendo maiores digressões a respeito, notadamente à mingua de 

provas concretas de tal ocorrência no caso específico dos autos, valendo 

grafar que o documento juntado como forma de comprovação dessa 

prática é o mesmo que está sendo juntado em todos os processos 

patrocinados pelo r. causídico e sequer está preenchido nome do seu 

cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice legal na simples 

“entrevista” que por ventura venha ser realizada pela Seguradora Líder, 

podendo inclusive servir de base para minimizar as propaladas fraudes 

que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando o erário público. No 

que concerne ao pedido de condenação da Seguradora Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, melhor sorte não socorre à 

parte Requerente, na medida em que o mero inadimplemento contratual por 

si, não é capaz de ensejar o reparação. O dano moral pode assim ser 

definido: “É a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor 

precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a 

liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados 

afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do 

patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano moral que provoca direta 

ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral 

puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, editora RT, 1998). É certo que o 

dano moral implica, substancialmente, a uma relação de dano à 

personalidade, em relação ao mundo externo, em que a imagem é 

arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, nestes autos, o 

dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o normal. Neste 

sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. 

DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. COBRANÇA DE 

DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR ESTABELECIDO EX 

VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. DESCABIMENTO . (...) II. 

Dano moral indevido. III. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 

QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO CUSTO FINANCEIRO DO 

PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

normalmente, não admite a ocorrência de dano moral nos casos de não 

pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta demanda em que 

há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, a sucumbência 

recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 

13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE 

VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS 

MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O 

mero dissabor ocasionado por inadimplemento contratual, ao não pagar a 

seguradora o valor total previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo 

a ensejar a reparação de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser 

condenada a seguradora a complementar o valor da indenização 

concernente ao seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, 

alínea a, da Lei n.º 6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. 

Recurso especial conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra 

NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 

30/10/2006, p. 297) Com relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar 

o entendimento que vem sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso 

Estado, no sentido que a procedência parcial do pedido quanto ao valor da 

indenização do seguro DPVAT, não configura sucumbência recíproca, 

mas mera adequação do quantum debeatur (pedido secundário), segundo 

os critérios legais, devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os 

ônus sucumbenciais, aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 

do CPC. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - 

INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – 

INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS 

ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA 

CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, 

§8º, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA 

JUSTIÇA GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 
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reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar a Requerente ANIQUECI DE OLIVEIRA CAMPOS, a quantia de R$ 

4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 10/03/2019 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008149-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE SOUZA TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1008149-95.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte EXEQUENTE no 

id. 31418311, manifestou concordância ao depósito efetuado no id. 

31280546, pela parte Executada, como pagamento do valor da 

condenação. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, 

DECLARO EXTINTO o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Custas 

remanescentes ao encargo da parte Executada, nos termos do art. 90 do 

CPC. Expeça-se ALVARÁ do valor depositado no id. 31280546 em favor 

da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada no id. 31418311. 

Após, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005214-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARCOS FELIX DE FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº - 1005214-82.2019.811.0041 (J) VISTOS, Não obstante o pedido de 

desistência da ação formulado pelo Requerente PAULO MARCOS FELIX 

DE FARIAS (id.20647384), a Seguradora Requerida juntou no id. 28783448 

elementos de prova que apontam indícios de que a hipótese em análise 

constitui mais um dentre os vários casos verificados pelo Poder Judiciário 

Estadual na utilização de documentos fraudulentos para o recebimento da 

indenização do Seguro DPVAT. (ficha de atendimento hospitalar-id. 

17843514). Ainda, a Seguradora Requerida discordou do pedido de 

desistência da ação, requerendo que o Autor renuncie o direito a que se 

funda a ação, para que a demanda seja julgada improcedente (id. 

27639930). Todavia, em que pese à ocorrência de fraudes envolvendo as 

ações de cobrança de indenização de o seguro DPVAT ser fato público e 

notório, pois constantemente divulgada pela Mídia Nacional, e por isso 

merece reprimenda pelo Poder Judiciário com a adoção de medidas 

enérgicas pelas autoridades competentes, tal circunstância por si só, não 

há de configurar impeditivo para acolhimento do pedido de desistência da 

ação formulado pelo Requerente, sobretudo porque não implicará na 

eventual busca da verdade real e apuração de responsabilidade caso 

venha se confirmar a falsificação do documento apontado pela Requerida. 

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO 

o presente feito SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. CONDENO a parte 

Requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor 

do patrono da parte Requerida, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor atribuído à causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade por 

ser beneficiário da gratuidade da justiça. Determino a remessa de cópia 

integral dos autos ao Ministério Público, para que sejam adotadas as 

providências pertinentes, consoante dispõe o artigo 40 do CPP, assim 

como ao CRM/MT e à OAB/MT para apuração de eventual 

responsabilidade do médico subscritor do Boletim de Atendimento Médico 

juntado no id. 17843514 e do advogado que atuou no feito (Artigo 72 do 

Estatuto da Advocacia). Transitado em julgado, arquive-se. (Art. 1.284 da 

CNGC/TJMT) Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012473-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILEIDE PATRICIA FREHLICH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1012473-31.2019.8.11.0041 (HG) VISTOS, A parte Exequente no 

id. 31545823 manifestou concordância ao valor depositado pela parte 

Executada no id. 29516661 para pagamento do valor da condenação. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTO 

o presente CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Expeça-se ALVARÁ do valor 

depositado no id. 29516661 em favor da parte Exequente, a ser creditado 

na conta indicada no id. 31545823. Custas remanescentes ao encargo da 

parte Executada, nos termos do art. 90 do CPC. Inexistindo ulteriores 

deliberações, arquive-se, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006758-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CORREA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006758-08.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCOS CORREA DO 

NASCIMENTO devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório c/c PEDIDO DE DANOS 

MORAIS em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA, 

também qualificada, alegando, em síntese, que em 29/11/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura do pé”. Discorre o Autor em 

sua inicial requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita por 

não ter condições de suportar com o ônus processual, a designação de 

audiência prévia de conciliação com realização de perícia judicial, a 

citação da parte Requerida para apresentar contestação no prazo legal, a 

inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a prova 

pericial, e ainda que a Requerida se abstenha das condutas ilegais 

apontadas, sob pena de responsabilização civil, requer ainda a 

declaração da negativa tácita ao pagamento administrativo e a 

condenação da Seguradora ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, 

tendo como base os elementos de prova pericial e tabela em vigor, em 

razão de sua invalidez da parte reclamante, acrescidos de juros legais de 

1,0% (um por cento) ao mês a partir a data que tomou conhecimento do 

acidente, aplicando a súmula 426 do STJ, mais a correção monetária com 

o índice INPC, a partir da data do acidente. Requereu ainda a condenação 
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Requerida a pagamento no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a 

título de danos morais pela prática de ato ilícito, desleal e abusivo. Ao final, 

requereu a condenação ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o art. 85, § 8° do 

CPC, ou alternativamente o § 2º do mesmo códex. Despacho de id. 

18090001, determinando a emenda da petição inicial a fim de anexar nos 

autos a copia do Requerimento administrativo. A parte Autora no id. 

18645465 informa que interpôs Recurso de Agravo de Instrumento. Oficio 

juntado no id. 19369691. A parte autora no id. 20272337, junta documento 

medico complementar. Despacho de id. 20600619, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e 

citação da Requerida. Juntada malote digital no id. 22078143. A Requerida 

apresentou contestação id. 24240117 arguindo em preliminar a 

necessidade de alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a incorreção do valor da 

causa, a falta de interesse de agir por entender necessária a realização 

do pedido administrativo anteriormente à propositura da ação, a inépcia da 

inicial da ausência de documentos essenciais para a propositura da ação 

e a impugnação da justiça gratuita. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial ante a ausência de provas da invalidez 

permanente e definitiva, a ausência de nexo causal pelo fato do boletim de 

ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo 

causal entre a lesão e o acidente e a inexistência de prova da invalidez, e 

ainda a improcedência do pedido inicial com relação ao pedido de 

indenização por danos morais. Sustentou também que o quantum 

indenizatório, deve se ater aos termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 

11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da indenização 

DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja observado o 

que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor indenizatório 

seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de eventual 

condenação, a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento 

da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 

observância a Súmula 426 do STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 

26721135. Juntada de substabelecimento no id. 26748519. Juntada de 

documento médico complementar no id. 27095759. O Autor foi submetido a 

pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo 

pericial juntado no id. 27130211. A parte Requerente no id. 28088665, 

manifesta pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Impugnação à contestação no id. 28088673. Os autos vieram conclusos 

para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA Registro que em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial 

é meramente estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para 

que seja atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 

292 do CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária 

almejada pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da 

alegada invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, 

restando correta a atribuição de valor estimativo à causa. De outra sorte, 

verifico que assiste razão ao Requerido no que tange a necessidade de 

adequação do valor em consonância ao patamar máximo do valor da 

indenização estabelecido pela legislação vigente, porquanto, em casos 

que o acidente tenha ocorrido após o advento da Medida Provisória nº 

340/06 (DOU 29/12/2006), depois convertida na Lei nº 11.482, de 31 de 

maio de 2007, a tarifação das indenizações do seguro obrigatório passou 

a ser estabelecida em valores determinados e não mais em salários 

mínimos. Desta feita, acolho a preliminar, para retificar o valor da causa no 

importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. PRELIMINAR- INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO No que tange 

a preliminar, verifico que não assiste razão à alegação da Requerida, pois 

a parte Autora corroborou com a inicial, juntando todos os documentos 

necessários tais como: prontuário médico no id. 18059997, Declaração de 

ocorrência no id. 18060001, procuração e documentos pessoais no id. 

18060000, pedido administrativo no id. 18060002, todos previsto na lei de 

regência. Portanto, rejeito a preliminar PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO DA 

JUSTIÇA GRATUITA No que tange a preliminar arguida pela parte 

Requerida, não vejo razão pois, a parte Requerente corroborou em sua 

exordial que declara em que não encontra em condições financeiras de 

suportar o ônus processual, anexando ao pedido à declaração de 

hipossuficiência (id. 18060000), assinada de próprio punho se 

responsabilizando por suas informações, e que este pedido fora deferido 

no despacho de id. 18090001. Desta feita, não há que se acolher a 

preliminar suscitada. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados a 

Declaração de ocorrência (id. 18060001) e Prontuário médico (id. 

18059997), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27130211, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de 

causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que 

acometeu o Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do 

Boletim de Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao 

fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 
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tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um pes o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27130211), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), a indenização deve corresponder, 

portanto a quantia de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. 

Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a 

partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior 

Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 

580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório 

deve ser computada da data do evento danoso. Quanto ao suposto 

“assédio” da parte Requerida nas residências das vítimas com processos 

protocolizados na justiça, entendo despiciendo maiores digressões a 

respeito, notadamente à mingua de provas concretas de tal ocorrência no 

caso específico dos autos, valendo grafar que o documento juntado como 

forma de comprovação dessa prática é o mesmo que está sendo juntado 

em todos os processos patrocinados pelo r. causídico e sequer está 

preenchido nome do seu cliente. Ademais, não vislumbro qualquer óbice 

legal na simples “entrevista” que por ventura venha ser realizada pela 

Seguradora Líder, podendo inclusive servir de base para minimizar as 

propaladas fraudes que envolvem esse tipo de seguro e acabam lesando 

o erário público. No que concerne ao pedido de condenação da 

Seguradora Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

melhor sorte não socorre à parte Requerente, na medida em que o mero 

inadimplemento contratual por si, não é capaz de ensejar o reparação. O 

dano moral pode assim ser definido: “É a privação ou diminuição daqueles 

bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a 

tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra 

e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que 

afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.), dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc) (DANO MORAL, 2, 

editora RT, 1998). É certo que o dano moral implica, substancialmente, a 

uma relação de dano à personalidade, em relação ao mundo externo, em 

que a imagem é arduamente atingida, todavia, não restou caracterizado, 

nestes autos, o dano à personalidade ou transtorno que ultrapasse o 

normal. Neste sentido consolidou a jurisprudência do STJ: CIVIL E 

PROCESSUAL. DPVAT. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL REALIZADA COM A SEGURADORA. QUITAÇÃO. 

COBRANÇA DE DIFERENÇA . POSSIBILIDADE. DEVER LEGAL. VALOR 

ESTABELECIDO EX VI LEGIS. NORMA COGENTE . DANO MORAL. 

DESCABIMENTO . (...) II. Dano moral indevido. III. Recurso especial 

conhecido e parcialmente provido. (REsp 619.324/RJ, Rel. Ministro ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 

24/05/2010) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. REPARTIÇÃO DO 

CUSTO FINANCEIRO DO PROCESSO. 1. A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, normalmente, não admite a ocorrência de dano moral 

nos casos de não pagamento do seguro DPVAT. Precedente. 2. Proposta 

demanda em que há pedidos cumulados, a rejeição de um gera, em regra, 

a sucumbência recíproca. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 

721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372) DIREITO CIVIL E PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO . DPVAT . DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. INVIABILIDADE DO PLEITO.- O mero dissabor ocasionado 

por inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total 

previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar a reparação 

de danos morais. Precedentes.- Deve, contudo, ser condenada a 

seguradora a complementar o valor da indenização concernente ao 

seguro obrigatório, nos termos em que dispõe o art. 3º, alínea a, da Lei n.º 

6.194/74, como estabeleceu o Juízo de origem. Recurso especial 

conhecido e provido.(REsp 723.729/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 297) Com 

relação ao ônus da sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem 

sendo aplicado pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a 

procedência parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro 

DPVAT, não configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do 

quantum debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, 

devendo a seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente MARCOS CORREA DO NASCIMENTO a quantia de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), referente à 

indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 

6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data da 

ocorrência do sinistro, qual seja, 29/11/2018 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 
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bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor de R$ 

1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031489-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Proc. nº 1006809-87.2017.8.11.0041(P) VISTOS, 

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL S/A 

(VIVO), discorrendo em síntese que foi surpreendida com a informação de 

que seus dados estariam inscritos nos anais de proteção ao crédito em 

decorrência de débitos provenientes da disponibilização de serviços pela 

Requerida, sem, contudo, jamais ter entabulado qualquer relação comercial 

com aquela empresa. Tece considerações sobre os danos morais 

experimentados de forma injusta, pugnando ao final, pela condenação da 

parte Requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Propugnou ainda pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, a inversão do ônus da prova, e a condenação da Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte 

por cento). Despacho inicial no id. 11955855, deferindo a gratuidade da 

justiça. Termo de Audiência de Conciliação inexistosa (id. 15796671). A 

parte Requerida ofereceu contestação no id. 15887798, arguindo em 

preliminar a ausência de consulta extraída no balcão dos órgãos de 

proteção ao crédito e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. No 

mérito, defende a legalidade das cobranças pela efetivação da 

contratação e utilização dos serviços, e o exercício regular do direito na 

inclusão dos dados do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito 

diante da falta de pagamento das faturas. Tece considerações acerca da 

inexistência de dano moral, pugnando ainda em caso de condenação a 

fixação do dano pautando-se pelo critério da razoabilidade e 

proporcionalidade. Ao final, requer a improcedência da ação. Replica no id. 

16206290. Instados a especificarem as provas, a parte Requerida no id. 

28883501 pugnou pela juntada do extrato de utilização da linha telefônica 

enquanto a parte Autora deixou transcorrer o prazo in albis. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente reforço a possibilidade de julgamento 

antecipado do feito, sendo desnecessária dilação probatória, nos termos 

do artigo 355 do CPC, pois como é cediço, se do contexto fático-probatório 

coligido puderem ser extraídos elementos suficientes para firmar a 

convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, e, sendo ele o 

destinatário da prova, compete exclusivamente à análise acerca da sua 

prescindibilidade, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias, devendo indicar na decisão as razões de 

formação de seu convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, 

parágrafo único, e 371, ambos do CPC. O caso dos autos retrata nítida 

relação de consumo, haja vista que a empresa Requerida se enquadra 

como fornecedora de serviços e a parte Requerente como destinatária 

final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, pois, as regras 

e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor. Neste particular, 

uma vez negado pela parte Autora a contratação ou fruição dos serviços, 

inviável exigir dele a "prova diabólica" da situação negativa, competindo ao 

fornecedor demonstrar o fato constitutivo da dívida imputada, uma vez que 

possui melhores condições econômicas e técnicas perante o consumidor, 

ônus do qual não se desincumbe com a mera juntada de telas lacônicas 

extraídas de seu sistema informatizado interno, impondo-se assim, a 

inversão do ônus da prova nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Trata-se, no caso, de relação de consumo 

stricto sensu, ficando bastante caracterizado o defeito do serviço e o 

dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, 

ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do 

prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como 

deve ocorrer no presente caso. In casu, a parte Requerida não juntou aos 

autos o respectivo contrato de prestação de serviços que alega ter 

firmado com a parte Autora, sendo certo também que a juntada do extrato 

de utilização do terminal telefônico não implica em dizer que foi a parte 

Requerente quem de fato estava usufruindo do serviço. Nesse passo, 

inafastável o fato de ter sido a contratação realizada por terceiro, 

utilizando-se de documentos adulterados ou qualquer outro meio 

fraudulento, no entanto, a responsabilidade da Requerida encontra-se 

patente, pela falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de 

forma eficiente, dos dados e documentos no momento da contratação dos 

serviços. Isto porque pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Logo, tenho que a parte Requerida encaminhou os dados da parte 

Requerente para os órgãos de proteção ao crédito indevidamente, 

restando comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Não se há 

questionar ainda o prejuízo diante do próprio significado proclamado e 

apontado pelos órgãos de controles de créditos criados pelos 

bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos de 

Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. Ademais, em se tratando de relação de 

consumo, é necessário ter em vista não só a reparação, mas também a 

efetiva prevenção de sua ocorrência, devendo assim atender à justa 

medida entre a ilicitude perpetrada e o enriquecimento sem causa possível. 

Cumpre ainda salientar ser de todo descabido a impugnação da parte 

Requerida quanto ao extrato de negativação juntado pela parte Autora, 

mormente porque emitido por uma empresa do comércio que utiliza dessa 

ferramenta para consulta antes da efetivação das vendas ao consumidor. 

No tocante ao montante da condenação, não existindo parâmetros legais 

para a fixação do valor do dano moral, o arbitramento deve ser feito com 

base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, 

na condição econômica das partes. Sobre a quantificação do dano moral, 

vale citar o entendimento de Rui Stoco, no sentido de que: “Para a 

composição do dano moral exige-se um nexo de coerência. Impõe esse 

nexo uma correção entre o que se pede e aquilo que se necessita e, 

ainda, entre o que se necessita e o que se pode efetivamente pagar. É na 

fixação de valor para efeito de compensação do dano moral que a 

equidade mostra força, adequada pertinência e transita com maior 

desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se de dano moral, nas hipóteses 

em que a lei não estabeleça os critérios de reparação, impõe-se, 

obediência ao que podemos chamar de 'binômio do equilíbrio', de sorte que 

a compensação pela ofensa irrogada não deve ser fonte de 

enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para quem dá. Mas 

também não pode ser tão apequenada, que não sirva de desestímulo ao 

ofensor, ou tão insignificante que não compense e satisfaça o ofendido, 

nem o console e contribua para a superação do agravo recebido” (Rui 

Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 9ª ed., Revista dos 

Tribunais, p. 995). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, Julgo Procedente o pedido inicial para declarar 

inexistente o débito ora discutido, devendo os dados da parte autora 

serem excluídos dos anais de proteção ao crédito no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso 

de descumprimento. CONDENO a parte Requerida TELEFONICA BRASIL 

S/A, pagar a Requerente, ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA, o valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a 

partir do presente decisum (Súmula 362 do STJ), devendo a parte 

Requerida excluir os dados da parte autora dos anais de proteção ao 

crédito. CONDENO por fim a parte Requerida ao pagamento das custas do 

processo e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da 
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condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do 

CPC. Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte vencedora 

para promover a execução da sentença nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016337-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYLA CIGOLINI (AUTOR(A))

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo de Siqueira Luz OAB - MT18898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Processo nº 1016337-48.2017.8.11.0041 

(h) VISTOS, Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANOS MORAIS C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

que THAMYLA CIGOLINI e MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA move em 

desfavor de CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA. Alegando em síntese que em 05/06/2016 firmaram contrato de 

compra e venda de imóvel (terreno) loteamento recanto bela vista, com 

previsão de entrega para MAIO/2016, todavia a Requerida não entregou o 

bem na data pactuada, causando-lhe inúmeros transtornos. Assevera que 

o lote, mesmo após o prazo de prorrogação (dezembro/2016), não se 

encontra apto para construção em razão de ausência de iluminação 

pública, instalação de água e demarcação adequada do terreno. Ao final, 

requer a concessão de tutela antecipada, declarando rescindido o 

contrato firmado entre as partes, e a devolução dos valores pagos pelos 

Requerentes à Requerida, no valor de R$ 10.575,12 (dez mil quinhentos e 

setenta e cinco reais e doze centavos), correspondente a 90% do valor já 

pago, e no mérito, requer a procedência da ação, decretando a rescisão 

do contrato, a devolução no valor pago na quantia de R$ 11.750,13 (onze 

mil setecentos e cinquenta reais e treze centavos), pagos pelos Autores, 

devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês 

ou fração de mês e da multa moratória de 2% (dois por cento) conforme 

previsão no contrato, bem como, a condenação da Requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 28.110,00 

(vinte e oito mil e cento e dez reais). Decisão de ID. 7974971, deferindo 

parcialmente a tutela de urgência, determinando que a Requerida no prazo 

de 05 (cinco) dias deposite em juízo o valor atualizado dado pela parte 

Autora a título de sinal, sob pena de bloqueio forçado, concedendo-lhe os 

benefícios da justiça gratuita. A Requerida interpôs Embargos de 

Declaração de ID. 8185146, contrarrazões de ID. 9166323. Audiência de 

conciliação realizada no dia 28 de agosto de 2017, sem êxito (ID. 

9625297). Contestação apresentada no ID. 9958646, requerendo a 

improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação de ID. 10130439. 

Ato continuo as partes foram intimadas para apresentarem as provas que 

pretendiam produzir, sobrevindo manifestação da parte Autora pelo 

julgamento antecipado da lide (id.15786023), enquanto a parte Requerida 

(id.15408282), apontou a existência de questões processuais pendentes 

a serem dirimidas, dentre elas: 1) o julgamento dos Embargos de 

Declaração interposto no id.8185097; 2) a distribuição do ônus da prova; 

3) a suspensão do processo por força da decisão proferida no REsp 

1631485-DF que discute a possibilidade de inversão em desfavor da 

construtora de cláusula penal compensatória em havendo rescisão 

contratual. Decisão de ID. 16424238, acolhendo os Embargos de 

Declaração interposto pela parte Requerida para sanar a obscuridade da 

decisão proferida no id. 7974971, para o fim de condicionar a obrigação 

nela determinada à juntada do comprovante de pagamento/desembolso do 

valor a título de sinal, no importe de R$ 6.336,00 (seis mil trezentos e trinta 

e três reais e trinta e seis centavos), pelos Autores. Fixou como pontos 

controvertidos: a) A entrega o imóvel sem as redes de abastecimentos de 

água, energia, esgoto e iluminação pública; b) A data da conclusão das 

obras de infraestrutura; c) A culpa/responsabilidade na rescisão do 

contrato; d) O desembolso do valor a título de sinal pelos Requerentes; e) 

Se o caso comporta indenização por danos morais e o seu valor. Inverteu 

o ônus da prova. Petição dos Autores de ID. 16687523, comprovando os 

valores pagos a titulo de entrada, com a consequente manifestação da 

Requerida no ID. 16751865. Os autos vieram conclusos para sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, inciso I do NCPC, pois versa sobre matéria de direito e 

de fato que gira em torno da rescisão contratual com a consequente 

indenização pelo atraso na entrega do imóvel e devolução dos valores 

pagos. De início, não custa observar que a partir da vigência do Novo 

Código Civil Brasileiro o julgador deve estar atento à função social e a não 

onerosidade dos contratos, de molde a estabelecer um equilíbrio entre as 

partes, mormente visando não prejudicar a parte mais frágil. Igualmente, ao 

caso em apreço, aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa 

do Consumidor, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos 

conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final 

daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Codex. Nesse 

diapasão, impende registrar que o Código de Defesa do Consumidor, ao 

tratar da questão da responsabilidade por serviços prestados, apregoa 

consoante a norma inserta no seu artigo 14, caput, que o fornecedor 

responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Frise-se também que deve ser observada a necessidade de 

inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC, diante 

da hipossuficiência técnica e financeira do autor, bem como de sua 

vulnerabilidade. Pretende a parte Autora a Rescisão do contrato de 

compra e venda de bem imóvel firmado entre as partes, com a restituição 

dos valores pagos, e indenização por danos morais que alega ter 

experimentado de forma injusta, sob o argumento de que o lote adquirido 

não se encontrava apto para construção em razão de ausência de 

iluminação pública, instalação de água e demarcação adequada do 

terreno, mesmo após o prazo de prorrogação (Dezembro/2016). Enquanto 

a parte Requerida, alega que de fato houve a recusa da Concessionária 

em executar a rede de energia elétrica e iluminação pública, porém, tomou 

todas as providências cabíveis, sendo solucionados antes mesmo da 

apreciação deste Juízo. Fixou- se como pontos controvertidos: a) A 

entrega o imóvel sem as redes de abastecimentos de água, energia, 

esgoto e iluminação pública; b) A data da conclusão das obras de 

infraestrutura; c) A culpa/responsabilidade na rescisão do contrato; d) O 

desembolso do valor a título de sinal pelos Requerentes; e) Se o caso 

comporta indenização por danos morais e o seu valor. Consta dos autos 

que as partes firmaram "Contrato de venda e compra, a prestação, de bem 

imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária” (ID. 7343613 e 7343614) 

datado de 05 de junho de 2016, ficando convencionado na cláusula oitava, 

parágrafo único, que “o empreendimento será executado em etapas, 

devendo a sua entrega ocorrer até o mês de MAIO de 2016. Contudo, fica 

estipulado o prazo de tolerância de 06 (seis) meses para entrega completa 

do empreendimento, contado a partir da data pactuada acima.” No entanto, 

verifica-se que no mês de dezembro/2016, os Autores requereram a 

autorização para construção (ID. 7343620), momento em que constataram 

que não havia instalação de água (cano de abastecimento da água), 

iluminação pública e consequentemente não se tinha também energia 

elétrica, isso sendo resolvido somente no mês de abril de 2017. Tal fato, 

foi confessado pela Requerida em sua contestação. Sendo assim, a 

relação contratual firmada entre as partes é incontroversa, assim como o 

atraso na entrega do loteamento. Com efeito, ao caso em apreço, 

aplicam-se as diretrizes traçadas pelo Código de Defesa do Consumidor, 

porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos 

dos artigos 2º e 3º do referido Codex. Nesse diapasão, o prazo para o 

cumprimento da obrigação pelo fornecedor dever ser expressamente 

estabelecido, sob pena de caracterizar prática abusiva, principalmente 

quando deixa sua fixação a seu único e exclusivo critério (inciso XII do art. 

39, CDC). Importante se diga que diferentemente da cláusula contratual 

que dispõe acerca de um prazo determinado de tolerância, a qual é 

amplamente aceita pela jurisprudência, o mesmo não se pode admitir com 

relação à existência de cláusula de PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

POR PRAZO INDEFINIDO em decorrência de casos de força maior ou até 
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mesmo condicionada a liberação de recursos financeiros destinados com 

o fim de executar as etapas construtivas do empreendimento. Isto porque, 

as disposições contratuais nesse sentido se mostram excessivamente 

onerosas e abusivas, nos termos do art. 51 do CDC, sobretudo, porque as 

dificuldades na obtenção de recursos para execução das obras, dentre 

outras questões ligadas à esfera administrativa se inserem na área 

negocial das atividades desenvolvidas, configurando-se, destarte, fortuito 

interno, e, consequentemente, são nulas de pleno direito (art. 51, CDC), 

seja porque coloca o consumidor em desvantagem exagerada (inciso IV), 

permitindo o fornecedor concluir ou não o contrato (inciso X), ou 

rescindi-lo unilateral (inciso XI), além de possibilitar a modificação unilateral 

do conteúdo do negócio jurídico, em específico com relação ao tempo para 

a entrega da prestação, além de se mostrar em desacordo com o sistema 

de proteção ao consumidor (inciso XV), inclusive no que toca aos 

princípios da boa-fé e da equidade (inciso IV e § 1º, inciso I) e permitir 

restrição de direitos e obrigações inerentes à natureza do contrato (§1º, 

inciso II). Sob este prisma, não havendo que se falar em vinculação ao 

prazo previsto para execução dos serviços acessórios ou 

complementares, observa-se que as alegadas cláusulas são abusivas, 

devendo ser declaradas nulas. Em verdade o que se observa é a 

ocorrência de propaganda enganosa com relação ao prazo de entrega do 

imóvel, dado que levou o adquirente acreditar que estaria pronto no 

máximo em dezembro/2016, lembrando ainda, que o artigo 38 do CDC 

estabelece que “O ônus da prova da veracidade e correção da 

informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina”. Desta 

forma, considerando a data de maio/2016 para entrega da obra, e 

contando os 06 (seis) meses de prorrogação, ela deveria ter sido 

finalizada em novembro/2016. No entanto, o lote foi entregue somente em 

dezembro/2016, ou seja, após o prazo estipulado e ainda, sem as redes 

de abastecimento de água, energia, esgoto e iluminação pública. Dessa 

forma, verifica-se que os Autores deixaram de construir em razão da 

conduta omissiva da Requerida, ao deixar de cumprir obrigação que lhe 

competia. Frise-se também que deve ser observada a necessidade de 

inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC, diante 

da hipossuficiência técnica e financeira do autor, bem como de sua 

vulnerabilidade. Não há falar em ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não 

podendo sob esta alegação exime-se da responsabilidade na demora na 

entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis. Assim, 

considerando a boa-fé e a função social do contrato, ao deixar de atender 

as expectativas do consumidor de agir com lealdade e respeito, a ré viola 

o direito básico do mesmo, vez que restou comprovado nos autos que o 

empreendimento não foi concluído, impondo a rescisão contratual e a 

restituição de todos os valores pagos, sendo considerada abusiva 

qualquer cláusula em disposição em contrário, em conformidade também 

com o disposto no artigo 475 do Código Civil: Art. 475. A parte lesada pelo 

inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir 

exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização 

por perdas e danos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. 

CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. EXPRESSO 

CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. ATRASO NA ENTREGA 

DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUAL. 

DEVOLUÇÃO DEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS 

EQUITATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. [...] Se o negócio jurídico foi 

desfeito por culpa exclusiva da construtora, que não entregou o imóvel no 

prazo acordado, ultrapassando inclusive o prazo de tolerância estipulado 

no contrato, esta está obrigada a restituir à promitente compradora todos 

os valores pagos, sem retenções, em razão da rescisão motivada do 

contrato firmado, retornando as partes ao status quo ante . [...] Recurso 

conhec ido  e  p rov ido . ”  (TJDFT ,  Acó rdão  n . 1 1 6 5 0 1 8 , 

07155699820188070001, Relator: Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019) Nesse passo, a 

comprovação e a confissão no atraso na entrega da obra por culpa da 

Requerida mostram-se suficiente a embasar o pedido de rescisão 

contratual, e por consequência o pedido de devolução integral dos valores 

pagos, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante. A Segunda 

Seção do Superior Tribunal de Justiça aprovou a Sumula 543 com teses já 

firmadas em julgamento de recursos repetitivos: “Na hipótese de resolução 

de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao 

Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das 

parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de 

culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso 

tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (REsp 

1.300.418). Nesse ponto, ressalto que não se justificaria a retenção de 

quaisquer percentuais nos termos estipulados no instrumento, ainda mais 

quando verificado que a inexecução do contrato ocorreu por inteira e 

exclusiva responsabilidade da Requerida diante do descumprimento do 

prazo de entrega da obra. Da mesma forma, constatado que foi a parte 

Requerida quem exclusivamente deu causa ao descumprimento do 

contrato, plenamente cabível aos Autores o direito de receber os valores 

pagos, com as devidas atualizações e multas previstas no contrato. 

Relativamente ao pedido de indenização por DANOS MORAIS, em que 

pese o mero inadimplemento contratual por si só, não gerar danos morais, 

a situação retratada nos autos revela-se além do que um simples 

descumprimento de obrigação, mas sim, circunstância que afeta 

diretamente a vida da parte Requerente/Consumidora, causando-lhe 

profunda perturbação e aflição, atingindo os direitos da personalidade e 

enseja possibilidade de reparação. A parte Requerida ultrapassou o limite 

do bom senso e da legalidade, frustrando sobremaneira a expectativa da 

entrega do imóvel na data aprazada, por motivos injustificáveis, haja vista 

que como reconhecido anteriormente, a parte Requerente não praticou 

qualquer ato que pudesse sobrestar a entrega do lote. Ao revés, a parte 

Requerente efetuou o pagamento dos valores devidos. Com efeito, a 

situação extrapolou os meros dissabores do dia a dia, pois além do atraso 

na entrega do imóvel, certamente a ausência de energia elétrica, 

iluminação pública, e rede de agua causaram angústia e frustração à parte 

Autora, frustrando sobremaneira toda expectativa idealizado quando da 

sua aquisição. Eis o entendimento do Nosso Tribunal: “EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRELIMINAR 

REJEITADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS 

MORAIS E MATERIAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – ATRASO 

INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL 

ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – REPARAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL 

IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A justiça comum é competente para 

apreciar demanda que trata de relação obrigacional entre particulares, 

caso em que mostra-se descabida a remessa dos autos à Justiça Federal 

quando a Caixa Econômica Federal figure apenas como agente financeiro” 

(TJMT – 6ª Câm. Cível – RAC 125431/2016 – Rel.DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES – j. 26/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). Quanto ao valor a 

ser arbitrado na indenização por danos morais deve-se atender a uma 

dupla finalidade: reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada 

a capacidade econômica do atingido, mas também dos ofensores, de 

molde a que não haja enriquecimento injustificado, mas que também não 

lastreie indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de 

sancionamento ao lesado. (in Reparação Civil por Danos Morais, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). (destaquei e 

negritei). ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por THAMYLA CIGOLINI e 

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA, tornando definitiva a tutela concedida 

na decisão de ID., para DECLARAR rescindindo o contrato firmado entre 

as partes, e CONDENAR o Requerido, CONCREMAX CONCRETO 

ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.: 1) A devolução das importâncias 

pagas R$ 11.750,13 (onze mil setecentos e cinquenta reais e treze 

centavos), devidamente acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês ou fração de mês, da multa moratória de 2% (dois por 

cento) e correção monetária pelo INPC, conforme previsão no contrato, a 

partir do efetivo desembolso; 2) R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido 

de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 CPC c/c 405 

C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Sumula 362 STJ); 

a título de danos morais. Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do montante da condenação, de acordo com a orientação 

contida no parágrafo 2º do artigo 85 do CPC. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004082-87.2019.8.11.0041
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DANILO DE AZEVEDO E SILVA (AUTOR(A))
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004082-87.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, DANILO DE AZEVEDO E SILVA 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

14/09/2018, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente. Discorre o Autor em sua inicial requerendo a 

concessão do benefício da justiça gratuita, que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a aplicação da distribuição do 

ônus da prova e a condenação ao pagamento do valor indenizável 

proporcional à lesão permanente resultante ao autor, nos termos da tabela 

de lei n. 6.194/74, com juros a partir de 1% (um por cento) ao mês a contar 

da citação e a correção monetária de acordo com o índice INPC, a partir da 

data do sinistro. Requereu ao final, a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), de 

acordo com o art. 85, § 2º do CPC, ou alternativamente com fundamento 

ao parágrafo 8º do mesmo códex. Despacho no id. 17670930, 

determinando a emenda da petição inicial para juntar aos autos a cópia do 

Requerimento administrativo. A parte Autora no id. 18311522, pugna pela 

suspensão dos autos por 60 (sessenta) dias. A parte autora junta o 

requerimento administrativo protocolado no id. 19748942, e requerendo o 

prosseguimento do feito. Despacho de id. 20440529, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e 

citação da Requerida. A Requerida apresentou contestação id. 26873078 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a 

incorreção do valor da causa, a falta de interesse de agir por entender 

necessária a realização do pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial, ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva, a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato; a falta de nexo causal entre a lesão e o 

acidente. sustentou também que o quantum indenizatório, deve se ater aos 

termos da Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Petição de habilitação nos autos no id. 27067215. O Autor foi 

submetido à pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27140731. A parte Autora no id. 

27791797, manifestou concordância com o exposto laudo. Impugnação à 

contestação no id. 27904388. Os autos vieram conclusos para prolação 

da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA PRELIMINAR - ALTERAÇÃO 

DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA Registro 

que em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia postulada na exordial é meramente 

estimativa. Nesse encalço, a pretensão do Requerido para que seja 

atribuído valor da causa na forma específica determinada no art. 292 do 

CPC é impertinente, na medida em que a indenização securitária almejada 

pelo Autor, caso tenha êxito na lide, deverá obedecer ao grau da alegada 

invalidez, que pretende provar por meio de perícia técnica, restando 

correta a atribuição de valor estimativo à causa. PRELIMINAR – DA 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DA 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NECESSIDADE/ADEQUACÃO DAS 

FALÁCIAS CONSTANTES NA INICIAL – MANOBRAS PARA EVITAR A 

ANÁLISE ADMINISTRATIVA Alega a parte Requerida que jamais deixou de 

receber os pedidos administrativos de quaisquer recursais no País e que 

não tem obrigação de assim proceder sem a apresentação dos 

documentos mínimos exigidos na Lei 6.194/74, notadamente no que se 

refere à comprovação da alegada invalidez permanente. Todavia, a 

escusa apresentada pela parte Requerida não merece guarida, porquanto 

é trivial sabença que o IML da Capital não realiza perícias para fins de 

prova do Seguro DPVAT, como também, mesmo que o Requerente 

apresentasse no âmbito administrativo qualquer outro laudo médico 

atestando o grau de invalidez, seria submetido à perícia por médico 

designado pela própria Seguradora, a fim de constatar e avaliar a 

existência e aferição do grau da lesão ou lesões, para os fins do §1º do 

art.3º da Lei de regência. Portanto, de uma forma ou de outra, persiste a 

obrigação da Seguradora independente da apresentação do laudo receber 

e analisar a documentação apresentada pelo requerente 

administrativamente, e, se for o caso, rejeitar ou solicitar complementação 

de forma fundamentada. Demais disso, cumpre grafar que a decisão do 

Pretório Excelso quando do julgamento do Recurso Extraordinário 839314, 

não deixa dúvida: o que se exige é a existência do requerimento 

administrativo prévio ao ajuizamento da ação judicial, o indício de que 

existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário, não o exaurimento da via administrativa. Assim, 

restando comprovado na hipótese vertente que a parte Requerente 

formulou administrativamente o pagamento da indenização correspondente 

ao seguro DPVAT juntamente com toda documentação exigida pela Lei 

6.194/74, perfaz evidenciado o interesse processual do Autor. Portanto, 

REJEITO a preliminar. Inexistindo outras preliminares, passo a análise do 

mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres 

- Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o 

recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma 

simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez 

do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial fora juntado a certidão de 

ocorrência e Histórico Clínico (id. 17668822), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27140131, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 
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vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos ombros o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 27140731), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderada, com 

perda de 50% (cinquenta por cento), do comprometimento de seu 

patromonio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, passo a adotar o entendimento que vem sendo aplicado 

pelo Tribunal de Justiça do Nosso Estado, no sentido que a procedência 

parcial do pedido quanto ao valor da indenização do seguro DPVAT, não 

configura sucumbência recíproca, mas mera adequação do quantum 

debeatur (pedido secundário), segundo os critérios legais, devendo a 

seguradora arcar, na totalidade, com os ônus sucumbenciais, 

aplicando-se a espécie o parágrafo único do art. 86 do CPC. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – 

CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA 

SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO 

CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8º, DO CPC – 

RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 – 

INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu 

pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por 

invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência 

recíproca.Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, 

atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da 

advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados 

por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.Não há 

falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, 

§1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código 

de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de 

sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo 

Civil/2015. Precedentes do STJ”. (RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019) “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO 

–HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E 

RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO 

DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve 

estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono. O fato de a 

parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no 

momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”. 

(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) Por sua vez, no que diz 

respeito ao valor da verba honorária, importante frisar que o Código de 

Processo Civil relegou ao parágrafo 8º do artigo 85, a instituição de regra 

excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo 

ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

obtido; ou for muito baixo o valor da causa, como são maioria dos casos 

envolvendo a cobrança de seguro DPVAT. A par disso, delineada a 

especificidade das demandas envolvendo tais pretensões indenizatórias, 

entendo que no caso, a fixação de honorários em percentual da 

condenação implicaria em montante irrisório, da mesma forma que a 

adoção do valor do valor da causa como base de cálculo para os 

honorários advocatícios resultaria em importância incompatível com o 

trabalho realizado pelos nobres causídicos, e não se mostra o mais 

equânime. Dentro desse contexto, levando em conta a natureza da 

demanda ser de baixa complexidade jurídica, o tempo exigido para 

desenvolvimento dos trabalhos, sem falar na existência de inúmeros 

processos sobre a mesma matéria, é que concluo como justo e razoável o 

arbitramento da verba sucumbencial em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais). ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente DANILO DE AZEVEDO E SILVA, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

referente à indenização do seguro DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, 

da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária a partir da data 

da ocorrência do sinistro, qual seja, 14/09/2018 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo no valor 

de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), nos termos do §8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1031492-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Proc. nº 1031492-91.2017.8.11.0041(P) VISTOS, 

ISARINA XAVIER LEITE DA COSTA, devidamente qualificado na inicial, 

propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE JURÍDICA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV), discorrendo em síntese que foi 

surpreendida com a informação de que seus dados estariam inscritos nos 

anais de proteção ao crédito em decorrência de débitos provenientes da 

disponibilização de serviços pela Requerida, sem, contudo, jamais ter 

entabulado qualquer relação comercial com aquela empresa. Tece 

considerações sobre os danos morais experimentados de forma injusta, 

pugnando ao final, pela condenação da parte Requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Propugnou ainda 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da 

prova, e a condenação da Requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento). Despacho 

inicial no id. 11955925, deferindo a gratuidade da justiça. A parte 

Requerida ofereceu contestação no id. 15634085, arguindo em preliminar 

a PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO trienal, nos termos do artigo 206, §3º do 

Código Civil, considerando a data da negativação em dezembro/2013 e a 

propositura da ação em outubro/2017. Ainda em preliminar sustentou a 

inépcia da petição inicial por falta de documentos essenciais a propositura 

da lide, tais como o comprovante de residência. No mérito, pugnou pela 

diligencia de constatação no endereço da parte Autora a fim de verificar a 

instalação da antena e cabeamento de modo a comprovar a efetiva 

utilização dos serviços. Defende a legalidade das cobranças pela 

efetivação da contratação por meio de Call Center, a utilização dos 

serviços, e o exercício regular do direito na inclusão dos dados do 

Requerente nos órgãos de proteção ao crédito diante da falta de 

pagamento das faturas. Tece considerações acerca da inexistência de 

dano moral, a aplicação da Sumula 385 do STJ ante a existência de outros 

apontamentos negativos em nome da autora, pugnando ainda em caso de 

condenação a fixação do dano pautando-se pelo critério da razoabilidade 

e proporcionalidade. Ao final, requer a improcedência da ação. Replica no 

id. 16205754. Instados a especificarem as provas, a parte Requerida no 

id. 29185524 pugnou pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a parte 

Autora deixou transcorrer o prazo in albis. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Inicialmente reforço a possibilidade de julgamento antecipado do feito, 

sendo desnecessária dilação probatória, nos termos do artigo 355 do CPC, 

pois como é cediço, se do contexto fático-probatório coligido puderem ser 

extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado 

sobre a matéria posta em debate, e, sendo ele o destinatário da prova, 
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compete exclusivamente à análise acerca da sua prescindibilidade, 

podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias, devendo indicar na decisão as razões de formação de seu 

convencimento, consoante o disposto nos artigos 370, parágrafo único, e 

371, ambos do CPC. Quanto a preliminar de inépcia da petição inicial por 

não ter sido juntado comprovante de endereço pela parte Autora, não 

assiste razão, porquanto por documentos indispensáveis, a que se refere 

o artigo 320 do CPC, entendem-se aqueles exigidos por lei, bem como os 

fundamentais, ou seja, os que constituem fundamento da causa de pedir, 

sem os quais não se pode apreciar o mérito da demanda. A Constituição 

da República, em seu artigo 5.º, incisos LIV e LV, dispõe que: "ninguém 

será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal" e 

que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 

em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios 

e recursos a ela inerentes". Assim, a apresentação com a inicial, de 

comprovante de endereço não está entre os requisitos previstos nos 

artigos 319 e 320 do CPC, sendo certo que o artigo 330 desse Diploma 

elenca as hipóteses de seu indeferimento, que devem ser interpretadas 

restritivamente. Desta feita, rejeito a preliminar. Ainda em preliminar, arguiu 

o Requerido, questão prejudicial de mérito, consistente na prescrição da 

pretensão autoral de colher indenização em decorrência da inclusão de 

seus dados nos anais de proteção ao crédito, considerando a data da 

negativação em dezembro/2013 e a propositura da ação em outubro/2017. 

Todavia, o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da 

presente demanda não se iniciou da data da inscrição do débito nos 

cadastros restritivos de crédito, mas, sim, da data do efetivo 

conhecimento pela autora acerca da referida restrição, inexistindo 

quaisquer outros elementos para assegurar que ela teve ciência do 

apontamento do débito anteriormente. Não bastasse isso, a prescrição da 

pretensão de reparação de danos decorrente de fato do serviço é de 

cinco anos, contados a partir do conhecimento do dano e de sua autoria, a 

teor do disposto no art. 27, do CDC: Art. 27. Prescreve em cinco anos a 

pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do 

serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Portanto, 

REJEITO A PRELIMINAR. O caso dos autos retrata nítida relação de 

consumo, haja vista que a empresa Requerida se enquadra como 

fornecedora/prestadora de serviços e a parte Requerente como 

destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 3º), incidindo, 

pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do Consumidor, 

sujeitando-se a parte Requerida ao disposto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, ou seja, à responsabilidade objetiva, em que se 

deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de 

demonstração de culpa do agente. Como decorrência da responsabilidade 

objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da 

obrigação de indenizar, deve provar, que, tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses, do prestador do serviço, se ele não a produzir, será 

responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Neste particular, 

uma vez negado pela parte Autora a contratação ou fruição dos serviços, 

inviável exigir dele a "prova diabólica" da situação negativa, competindo ao 

fornecedor demonstrar o fato constitutivo da dívida imputada, uma vez que 

possui melhores condições econômicas e técnicas perante o consumidor, 

ônus do qual não se desincumbe com a mera juntada de telas lacônicas 

extraídas de seu sistema informatizado interno, impondo-se assim, a 

inversão do ônus da prova nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. Destarte, não merece guarida a tese defensiva 

da Requerida no sentido que a contratação se deu via call center e que, 

de acordo com o art. 26, § 2º, da Resolução nº 632/2014 da Anatel, ela 

não mais teria dever de preservar a ligação correspondente por já ter 

transcorrido o prazo de 06 meses, porquanto, ao optar por esse tipo de 

contratação, além de beneficiar das vantagens e facilidade na 

comercialização de seus produtos deve também se ater também aos 

riscos desse tipo de negócio, pois extremamente propenso a fraudes de 

terceiros. Assim, se a parte Requerida optou pelo descarte da única prova 

da contratação, deve assumir o risco da atividade empresarial, sendo 

despicienda a diligência para constatação de antena e cabeamento 

porquanto tal prova poderia ter sido juntada nos autos com a contestação 

mediante fotografias, a qual era sem sombra de dúvida era de sua 

incumbência, pela própria dicção do artigo 373, II do CPC. Isto porque pela 

teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer 

alguma atividade no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de 

responder pelos fatos resultantes do empreendimento, independentemente 

de culpa. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém 

a executar determinados serviços e o defeito do serviço é um dos 

pressupostos da responsabilidade por danos nas relações de consumo, 

inclusive o dano moral. Logo, é clarividente o defeito no serviço prestado 

e, por conseguinte, a inscrição indevida do nome da parte Autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, caracterizando assim, a prática de conduta 

ilícita, devendo responder pelas suas consequências, qual seja, a de 

indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. 

Não se há questionar ainda o prejuízo diante do próprio significado 

proclamado e apontado pelos órgãos de controles de créditos criados 

pelos bancos/comércios - o SERASA, SPC, CCF e no Cartório de Protestos 

de Títulos: constam das listas, os maus pagadores, os inadimplentes, os 

descumpridores das obrigações, pessoas que sob a ótica financeira, não 

são dignas de crédito e confiança. Ademais, em se tratando de relação de 

consumo, é necessário ter em vista não só a reparação, mas também a 

efetiva prevenção de sua ocorrência, devendo assim atender à justa 

medida entre a ilicitude perpetrada e o enriquecimento sem causa possível. 

De outra sorte, muito embora a ré argumente quanto à existência de 

apontamentos outros a afastar a existência de dano, convém ressaltar 

que a respectiva anotação vem sendo objeto de seu inconformismo em 

ação própria, onde questiona igualmente a legitimidade da inscrição: 

processo nº 1031489-39.2017.8.11.0041, circunstância que afasta a 

aplicabilidade da Súmula 385 do STJ. No tocante ao montante da 

condenação, não existindo parâmetros legais para a fixação do valor do 

dano moral, o arbitramento deve ser feito com base nos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, bem como, na condição econômica 

das partes. Sobre a quantificação do dano moral, vale citar o entendimento 

de Rui Stoco, no sentido de que: “Para a composição do dano moral 

exige-se um nexo de coerência. Impõe esse nexo uma correção entre o 

que se pede e aquilo que se necessita e, ainda, entre o que se necessita 

e o que se pode efetivamente pagar. É na fixação de valor para efeito de 

compensação do dano moral que a equidade mostra força, adequada 

pertinência e transita com maior desenvoltura. (...) Em resumo, tratando-se 

de dano moral, nas hipóteses em que a lei não estabeleça os critérios de 

reparação, impõe-se, obediência ao que podemos chamar de 'binômio do 

equilíbrio', de sorte que a compensação pela ofensa irrogada não deve ser 

fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa da ruína para 

quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada, que não sirva de 

desestímulo ao ofensor, ou tão insignificante que não compense e 

satisfaça o ofendido, nem o console e contribua para a superação do 

agravo recebido” (Rui Stoco in Tratado de Responsabilidade Civil, Tomo II, 

9ª ed., Revista dos Tribunais, p. 995). ANTE O EXPOSTO, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, Julgo Procedente o pedido 

inicial para declarar inexistente o débito ora discutido, devendo os dados 

da parte autora ser excluído dos anais de proteção ao crédito no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) em caso de descumprimento. CONDENO a parte Requerida 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CLARO TV), pagar a 

Requerente, ISARINA XAVIER LEITE, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente 

decisum (Súmula 362 do STJ). CONDENO por fim a parte Requerida ao 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 20% 

sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º 

do art. 85 do CPC. Transitada em julgado, certifique-se e intime-se a parte 

vencedora para promover a execução da sentença nos termos do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035394-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

C U I A B Á  E M B A R G O S  D E  D E C L A R A Ç Ã O  P J E  nº 

1035394-18.2018.8.11.0041 (p) VISTOS, A parte Requerente interpôs no 

id.19208090, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à sentença juntada no 

id.19090566, buscando sanar a omissão quanto a condenação da parte 

Requerida/Embargada ao pagamento da multa cominatória arbitrada na 

decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (id.16499457), fixando 

o período devido e o valor máximo a ser pago. A parte Requerida, apesar 

da revelia, compareceu aos autos no id. 19273317, tão somente para 

apresentar recurso de apelação (id.19273845), deixando de manifestar 

quanto aos Embargos de Declaração. É O NECESSÁRIO. DECIDO. Não há 

se olvidar que após o julgamento do REsp 1200856 em 01/07/2014 

publicado em 17/09/2014, que consolidou a tese cadastrada no Tema 743 

em sede de Recursos Repetitivos, pacificou-se a jurisprudência no sentido 

de que as tutelas provisórias devem ser tornadas definitivas na sentença 

de mérito, por ser medida necessária para mensurar o tempo de 

descumprimento da liminar e os efetivos danos causados; bem como para 

que a parte vencedora possa executar futuramente o valor relativo à multa 

diária pelo descumprimento da decisão. A par disso, verifico que no caso 

em apreço, não assiste razão a parte Embargante acerca da alegada 

omissão no decisum, pois houve confirmação expressa no dispositivo da 

sentença quanto a antecipação dos efeitos da tutela e, por consequência 

a apuração do quantum da multa diária fixada para o caso de 

descumprimento da decisão lançada no id. 16499457, somente deverá ser 

emitido em fase de procedimento próprio de sua execução. ISTO POSTO, 

em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, 

obscuridade ou contradição, razão pela qual, com fulcro no artigo 1022 e 

seguintes do CPC, REJEITO os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Intime-se a parte Embargante/Requerente para no prazo legal oferecer 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto no id.19273845, e, em 

seguida encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, observando as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016091-47.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DE JESUS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016091-47.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015867-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO SERRA NEGRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NINA ALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015867-12.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015682-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZARA ESTELA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - MT6777-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015682-71.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015475-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRAJANO DE MATOS SILVA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015475-72.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013001-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAMARTINO FRANCA DE OLIVEIRA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA CRESTANI PALMA OAB - MT23195/O (ADVOGADO(A))

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT12296-A (ADVOGADO(A))

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA OAB - MT10907-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIVALDA FERREIRA DIAS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013001-31.2020.8.11.0041 Vistos e etc Verifico 

que a pretensão inicial vem acompanhada de prova escrita sem eficácia 

de título executivo. Posto isto, nos termos do art. 701 do CPC, expeça-se 

mandado citatório e pagamento, com o prazo de quinze dias, nos termos 

do pedido inicial, e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do 

valor da causa, consignando que, caso o réu cumpra, ficará isento de 

custas. Conste, ainda, que nesse prazo o réu poderá oferecer embargos 

e, caso não haja cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, 

haverá a conversão do mandado monitório em executivo. Cumpra-se. 
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Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013624-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO ROSSETTI PORTELA OAB - MG91263-O (ADVOGADO(A))

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS LUIZ FERREIRA TANAKA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013624-95.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012284-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VALENCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAMPOS MESQUITA OAB - MT19640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE CAVALCANTE BARBOSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012284-19.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011370-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA LEVY CASELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011370-52.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010813-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIRAN DE MENESES MOURA OAB - MT26791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BASSITT BARREIROS DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010813-65.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017951-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BAERLOCHER DO BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP378381 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSO JOAO GIACOMELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017951-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011244-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011244-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFAEL MIRANDA GONCALVES DIAS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por 

meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de recebimento, se 

representado pela Defensoria Pública ou se não tiver procurador 

constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 

246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em não 

ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002480-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO BENEDITO DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002480-32.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CRISTINO BENEDITO DE SIQUEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar acerca da petição encartada no id.30849177. Decorrido o 

prazo, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014066-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014066-66.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBSON DA SILVA RODRIGUES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da petição encartada no id. 31413052. Decorrido o 

prazo, conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022419-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DA LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022419-32.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDEMILSON DA LUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da petição encartada no id. 31446621. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022293-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022293-11.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUCILENE INACIO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022281-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS ROSA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022281-94.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ASSIS ROSA BARBOSA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do CPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008520-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON FELISBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008520-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GERSON FELISBERTO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 
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interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040562-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA GARCIA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1040562-64.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 21/11/2019 às 12:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 20 de setembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035137-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035137-56.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 28/11/2019 às 13:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Na sequência, 

intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação médica 

realizada pela Central de Conciliação e seu aproveitamento no julgamento 

deste processo. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011616-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON ESTEVES BARRETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1011616-53.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JEFERSON ESTEVES BARRETO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte recorrida 

para, no prazo de 10(dez) dias, manifestar acerca da petição encartada 

no id. 28495639. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclua-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021497-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA TSUGUIKO ZEMPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1021497-20.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AURORA TSUGUIKO ZEMPO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016518-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUDIMILA ARAUJO TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016518-15.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUDIMILA ARAUJO TEIXEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso 

de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; para pagar o débito, no prazo de 15 

dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que em 

não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento). Consigne que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC). Não oferecida 

impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do NCPC, 

manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao seu 

interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a conversão da ação 

de conhecimento para Cumprimento de Sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010178-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA DAS DORES SILVA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010178-55.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIZA DAS DORES SILVA DE MORAES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; 

por carta com aviso de recebimento, se representado pela Defensoria 

Pública ou se não tiver procurador constituído nos autos; por meio 

eletrônico, nas hipóteses do §1º do art. 246; ou por edital, se revel; para 

pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, 

se houver, consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no 

prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por 

cento). Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o 

pagamento voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) 

dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova 

intimação, apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, 

CPC). Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 

do NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

quanto ao seu interesse pelo prosseguimento do feito. Determino a 

conversão da ação de conhecimento para Cumprimento de Sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004575-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADERLY SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004575-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NADERLY SILVA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Indefiro o pedido de desistência acostado no id. 30013885, 

pois já existe sentença transitada em julgado proferida nos autos id. 

18894241. Sendo assim, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022293-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE INACIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 
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CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 
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No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 23.07.2018, às 14:04. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022281-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSIS ROSA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 
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demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 23.07.2018, às 14:04. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.
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CUIABÁ PJE n° 1035173-98.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 29/01/2020 às 08:30 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2019 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito
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V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 

defesa. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. Por fim, ressalto que, acaso 

não seja efetuada a citação da parte requerida com a antecedência 

necessária para a realização da audiência de conciliação, deverá a 

Secretaria da Vara proceder com o agendamento de nova data, sem 

necessidade de conclusão do feito para tanto, por se tratar de ato 

meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá, 04 de Outubro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1022652-58.2018.8.11.0041 AUTOR: AROLDO 

APARECIDO BARBOSA GONCALVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo 

do requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida. Em razão da 

referida recusa, sustenta que houve negativa tácita do processo 

administrativo, assim como que restou configurada violação ao disposto 

no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74. Pois bem. Diante dos fatos apontados 

pela parte autora, mister se faz a análise percuciente da matéria envolta 

nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos tópicos a seguir: 1. Prévio 

Requerimento Administrativo: Como é cediço, no julgamento do RE 631.240 

RG/MG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que carece de interesse de agir, por ausência de 

pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado 

requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

os danos pessoais cobertos, indenizações, regulação dos sinistros, 

prêmio, condições tarifárias e administração dos recursos do Seguro 

Obrigatório, para operar no Seguro DPVAT, as seguradoras deverão 

aderir ao Consórcio DPVAT e obter expressa autorização da SUSEP (art. 

32). Além disso, segundo o art. 33, caput e § 2º, da referida resolução, o 

contrato de constituição do Consórcio DPVAT deverá conter regras de 

adesão e retirada das seguradoras, devendo estipular, ainda, que 

qualquer seguradora se obriga a receber requerimentos de indenização e 

reclamações que lhe forem apresentadas. Portanto, todas as seguradoras 

consorciadas são corresponsáveis pelo pagamento da indenização a que 

o segurado tem direito, podendo esse pleitear a indenização perante 

qualquer seguradora participante. Nesse sentido, vide julgado a seguir, in 

verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO. REJEITADA. IMPRESCIBILIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 

POLICIAL E LAUDO DO IML. AFASTADA. DOCUMENTOS SUFICIENTES 

PARA PROPICIAR O JULGAMENTO. PERDA PARCIAL (60%) DE USO DO 

MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 
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as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Por fim, anoto que, nos 

termos do exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por 

parte da seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada 

não se caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua 

responsabilidade. Isso porque, não havendo mais interesse em atuar como 

autorizada, compete à seguradora efetuar o necessário desligamento do 

Consórcio DPVAT. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT. 3. 

Caracterização de Demanda Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de 

demandas destinadas à cobrança de seguro DPVAT não pago 

administrativamente é massivo, sendo nítido que a crescente judicialização 

desses casos decorre não apenas do descumprimento das normas, mas 

também da ineficiência na condução dos procedimentos administrativos 

para pagamento do seguro aos seus beneficiários. Ocorre que o 

enfrentamento de demandas repetitivas, também conceituadas como 

demandas de massa, exige uma postura diferenciada por parte dos atores 

processuais, com vistas à concretização do principio constitucional da 

duração razoável do processo e à busca da eficiência na gestão 

judiciária, a qual pressupõe maior resultado com menor custo. Não é por 

outra razão que a problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder 

Judiciário 2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas 

Repetitivas e Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do 

modelo processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os 

conflitos de massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no 

que tange a causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro 

DPVAT, podem ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) 

ausência de sistematização quanto à forma de recebimento do 

requerimento administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria 

legislação determine o protocolo mediante recibo que discrimine os 

documentos entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), 

os requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, será oficiado ao Ministério Público para que, 

acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Sem prejuízo, mostra-se 

imperiosa a comunicação ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de 

que seja cientificado das supracitadas inconsistências, inobstante as 

recomendações da Corte de Contas à SUSEP para normatizar, implementar 

e otimizar o atendimento administrativo, com vistas a minimizar a 

judicialização, em resguardo aos princípios da administração pública, 

mormente o da eficiência. Pertinente, ainda, determinar-se que a SUSEP 

informe ao Juízo quais providências a seu cargo estão sendo tomadas, 

com o escopo de normatizar, implementar e otimizar do atendimento 

administrativo, eis que essas omissões têm impactado fortemente a 

atividade jurisdicional, o que configura dano social, passível de 

responsabilização de seu corpo gestor. 4. Deliberações Finais: No que se 

refere ao recebimento da presente demanda, verifico que, diante da 

obrigatoriedade da seguradora requerida em receber o requerimento 

administrativo da parte autora, a recusa injustificada de seu protocolo 

implica no interesse de agir da parte autora, por caracterizar resistência à 

pretensão administrativa. Assim sendo, considerando a recusa no 

recebimento do requerimento administrativo por parte da seguradora 

requerida, RECEBO a petição inicial, determinando o processamento da 

presente demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte 

autora, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil. Ante o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, uma vez 

que a petição inicial preenche os requisitos essenciais delineados nos 

artigos 319 e 320 do citado Diploma Processual e não sendo, ainda, o 

caso de improcedência liminar do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de 

antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade 

das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos termos do que 

dispõem os arts. 335 e 344 ambos do Código de Processo Civil. 

INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de conciliação, 

com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de 

Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na pessoa de seu 

patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). 

No caso da parte autora ter informado seu desinteresse na composição 

consensual e havendo, também, manifestação de desinteresse da parte 

requerida, desde que no prazo de 10 (dez) dias da data designada para a 

audiência (art. 334, § 4º e § 5º, CPC), certifique-se o cancelamento do ato 

e aguarde-se em cartório o transcurso do prazo para apresentação de 
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defesa. Por fim, ressalto que, acaso não seja efetuada a citação da parte 

requerida com a antecedência necessária para a realização da audiência 

de conciliação, deverá a Secretaria da Vara proceder com o agendamento 

de nova data, sem necessidade de conclusão do feito para tanto, por se 

tratar de ato meramente ordinatório (art. 152, inciso VI, CPC). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC-Foro Judicial. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 

CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 

caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência 

de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado 

à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para 

busca de tutela jurisdicional de idêntico direito.” (RE 631240 RG, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, julgado em 09/12/2010, DJe-072 DIVULG 

14-04-2011 PUBLIC 15-04-2011 EMENT VOL-02504-01 PP-00206). [2] RE 

839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 

D J e - 2 0 2  D I V U L G  1 5 / 1 0 / 2 0 1 4  P U B L I C  1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 .  [ 3 ] 

https://www.seguradoralider.com.br/Pontos-de-Atendimento, consultado 

em 26.07.2018, às 14:12. [4] STF, RE 631111 RG, Relator(a): Min. AYRES 

BRITTO, julgado em 08/09/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 

30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012. STJ, REsp 858.056/GO, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 

05/06/2015.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020626-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVALDA LUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1020626-53.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JANIVALDA 

LUZ DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA N 

Vistos etc., Defiro a gratuidade da justiça, uma vez presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC. No que tange ao procedimento, é certo que o 

Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a petição 

inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

Novembro de 2019, às 09h52min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 10, observadas as disposições contidas no art. 334 do 

Código de Processo Civil, bem como art. 338 da CNGC. Cite-se e intime-se 

a parte ré para comparecer a audiência de conciliação, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso 

de impossibilidade de citação da parte requerida no prazo legal, proceda a 

secretaria com a redesignação da audiência de conciliação. Caso haja 

manifestação expressa de ambas as partes no desinteresse na 

autocomposição, observado o prazo de 10 (dez) dias de antecedência 

previsto no art. 334,§ 5º do CPC, certifique-se o cancelamento da 

audiência designada e aguarde-se o prazo para apresentação de 

contestação. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, conclusos para sentença ou saneamento e organização do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Wladymir Perri Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042607-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYCKA WILLANY LISBOA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1042607-75.2018.8.11.0041 AUTOR(A): RAYCKA 

WILLANY LISBOA OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS N Vistos etc., Defiro a gratuidade da justiça, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC. No que tange ao procedimento, 

é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se 

a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. Assim, designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

Novembro de 2019, às 09h36min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 08, observadas as disposições contidas no art. 334 do 

Código de Processo Civil, bem como art. 338 da CNGC. Cite-se e intime-se 

a parte ré para comparecer a audiência de conciliação, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso 

de impossibilidade de citação da parte requerida no prazo legal, proceda a 

secretaria com a redesignação da audiência de conciliação. Caso haja 

manifestação expressa de ambas as partes no desinteresse na 

autocomposição, observado o prazo de 10 (dez) dias de antecedência 

previsto no art. 334,§ 5º do CPC, certifique-se o cancelamento da 

audiência designada e aguarde-se o prazo para apresentação de 

contestação. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, conclusos para sentença ou saneamento e organização do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Wladymir Perri Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010890-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1010890-11.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS N Vistos etc., Defiro a 

gratuidade da justiça, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC. 

No que tange ao procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em 

seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. Assim, designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de Novembro de 2019, às 

10h08min, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação, sala 09, 

observadas as disposições contidas no art. 334 do Código de Processo 

Civil, bem como art. 338 da CNGC. Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer a audiência de conciliação, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de 

impossibilidade de citação da parte requerida no prazo legal, proceda a 

secretaria com a redesignação da audiência de conciliação. Caso haja 

manifestação expressa de ambas as partes no desinteresse na 

autocomposição, observado o prazo de 10 (dez) dias de antecedência 

previsto no art. 334,§ 5º do CPC, certifique-se o cancelamento da 

audiência designada e aguarde-se o prazo para apresentação de 
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contestação. Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, conclusos para sentença ou saneamento e organização do 

processo. Intime-se. Cumpra-se. Wladymir Perri Juiz de Direito

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024480-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI PERES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE DECURSO PRAZO Certifico que as partes saíram intimadas 

da audiência ID. 27153185, porém deixaram transcorrer o prazo para 

manifestação no processo. Certifico ainda, que o polo ativo foi intimado no 

ID.29141090, porém deixou transcorrer o prazo para manifestação no 

processo. Nada mais. Márcia Eliza Ribeiro da Costa Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018134-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINO ALEXANDRINO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018134-54.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por MAURINO ALEXANDRINO DO 

NASCIMENTO em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018048-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIEVENY DE MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018048-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por LORIEVENY DE MORAES DA SILVA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018037-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018037-54.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por NIZETE BASILIO MARCELO JARDIM em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 
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com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018136-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANE DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018136-24.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por JULIANE DE SOUZA BARBOSA em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016892-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016892-60.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ALFREDO FERREIRA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a seguradora ré está 

impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, 

assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018155-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YONEKO KUROYANAGI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA MARTINS KUROYANAGI OAB - MT25019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018155-30.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites, extrato de movimentação bancária dos últimos 90 (noventa) dias 

e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1055174-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

LUIZ AUGUSTU SOUZA DA SILVA OAB - 828.347.681-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1055174-07.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por N. R. S. S. 

em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 
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composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação. 

Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, 

determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo 

de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018163-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIAN DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018163-07.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por ADRIAN DA SILVA RODRIGUES em 

face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013877-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAKSUWEL PIZATI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1013877-83.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016718-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGUES FALANQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016718-51.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

EDUARDO RODRIGUES FALANQUE em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015618-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMIR BORGES COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015618-61.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por JOELMIR 

BORGES COSTA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora ré está impondo 

obstáculos ao protocolo do prévio requerimento administrativo, assim, 

verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De início, defiro os 
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benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014743-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLENE GOMES PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014743-91.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por CIRLENE 

GOMES PINTO DA SILVA em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014947-38.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO CRUZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014947-38.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

ARMANDO CRUZ DA SILVA em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. A parte autora informa que a 

seguradora ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio 

requerimento administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação 

jurisdicional. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia 

envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, 

inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a 

audiência de tentativa de conciliação prevista no art. 334 do Código de 

Processo Civil. In casu, não se sabe ao certo quando a situação será 

normalizada e designar uma data de audiência para tentativa de 

composição poderá ensejar sua posterior redesignação (caso permaneça 

a situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que 

retardará o andamento do processo. Além disso, a promoção de acordo 

pode e deve ser facilitada em qualquer fase processual pelo Juízo, quer 

em audiência de instrução, quer em havendo pedido das partes. Assim, 

visando que este feito tenha duração razoável e competindo as partes 

empreender esforços para que o processo se encerre em tempo razoável 

– arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a audiência de conciliação neste 

processo, sem prejuízo de sua inclusão, em momento oportuno, no 

"Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e realização de avaliação 

médica. Portanto, velando pela duração razoável do processo, art. 139, III 

do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para oferecimento de defesa, 

no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial previsto no art. 231 do 

CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na 

revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016570-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GABRIEL DA COSTA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016570-40.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por LUIZ 

GABRIEL DA COSTA NASCIMENTO em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA. A parte autora informa que a seguradora 

ré está impondo obstáculos ao protocolo do prévio requerimento 

administrativo, assim, verifico a possibilidade da prestação jurisdicional. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 
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posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018180-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVIDSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018180-43.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por DEIVIDSON DOUGLAS RODRIGUES DA 

SILVA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De 

início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora 

nos termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055242-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA COUTO AJALA OAB - MS20345 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1055242-54.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM 

ACIDENTE DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por FABRICIO CESAR PITA DE SOUZA em face de HDI SEGUROS S.A.. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018178-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018178-73.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por MARINA SILVA DE SOUZA em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do 

art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua inclusão, 

em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de conciliação e 

realização de avaliação médica. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 
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deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008447-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO CASTRO SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008447-53.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008210-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON TADEU SARDINHA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008210-19.2020.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009028-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOCADORA DE VEICULOS ZAPP LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO DIAMANTE LOG EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009028-68.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010577-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010577-16.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012278-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SIQUEIRA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012278-12.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS proposta por BENEDITO 

SIQUEIRA BARBOSA em face de BANCO DO BRASIL SA. De início, defiro 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos 

do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - 

novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o 

teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração 

razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte 

ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo 

inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010443-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1010443-86.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A em 

face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016109-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP (RECONVINDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016109-68.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por GRAFICA PRINT 

INDUSTRIA E EDITORA LTDA em face de MB PROMOCOES E EVENTOS 

LTDA - EPP. Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo 

coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho 

obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria 

Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de 

conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não 

se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma data 

de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008904-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMOBILIARIA IGUACU LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT13685-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA JEIZEBEL RODRIGUES DE PINHO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008904-85.2020.8.11.0041 DESPACHO O autor requer a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, deixando, 

contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício, uma vez que 

as informações colacionadas por ele, se encontram desatualizadas. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-o para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª 

Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008211-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIRANTE CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA (REU)

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008211-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO 

DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por GISELE DE OLIVEIRA SOUZA em face de TIRANTE CONSTRUTORA E 

CONSULTORIA LTDA e outros. De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 

encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 
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Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010828-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO OMEGA TOWER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIRAN DE MENESES MOURA OAB - MT26791/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILZA MARIA RODRIGUES LEITE (EXECUTADO)

CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010828-34.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 

executado para pagar a dívida, no prazo de três dias, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação do executado (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá o 

executado requerer o parcelamento do restante em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015101-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR MOHAMAD SALEH OAB - SP266486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ART - DECORACAO DE AMBIENTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015101-56.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015128-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA FERRARI SERVICOS MEDICOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAQUERSON PIRES ALMEIDA OAB - MT28115/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015128-39.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita a ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018202-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THULIO CAETANO LIMA ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018202-04.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por THULIO CAETANO LIMA ALVARENGA 

em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Diante da notória pandemia envolvendo o 

COVID-19 - novo coronavírus - que assola o país e que, inclusive, instituiu 

o teletrabalho obrigatório no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso 

(Portaria Conjunta n. 249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa 

de conciliação prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, 

não se sabe ao certo quando a situação será normalizada e designar uma 

data de audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua 

posterior redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do 

processo. Além disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada 

em qualquer fase processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, 

quer em havendo pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha 

duração razoável e competindo as partes empreender esforços para que 

o processo se encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de 

designar a audiência de conciliação neste processo, sem prejuízo de sua 

inclusão, em momento oportuno, no "Mutirão DPVAT" para tentativa de 

conciliação e realização de avaliação médica. Portanto, velando pela 

duração razoável do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO 

da parte ré para oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), 

com termo inicial previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte 

autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015434-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO LTDA (REU)

IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1015434-08.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE 

QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS proposta por FERNANDA CRISTINA 

RIBEIRO DA CONCEICAO em face de KASUAL INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA e outros (2). De início, defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora nos termos do art. 98 do CPC. 

Diante da notória pandemia envolvendo o COVID-19 - novo coronavírus - 

que assola o país e que, inclusive, instituiu o teletrabalho obrigatório no 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria Conjunta n. 

249/2020), deixo de designar a audiência de tentativa de conciliação 

prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. In casu, não se sabe ao 

certo quando a situação será normalizada e designar uma data de 

audiência para tentativa de composição poderá ensejar sua posterior 

redesignação (caso permaneça a situação de Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII), declarada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), o que retardará o andamento do processo. Além 

disso, a promoção de acordo pode e deve ser facilitada em qualquer fase 

processual pelo Juízo, quer em audiência de instrução, quer em havendo 

pedido das partes. Assim, visando que este feito tenha duração razoável 

e competindo as partes empreender esforços para que o processo se 
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encerre em tempo razoável – arts. 4° e 6° do CPC, deixo de designar a 

audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável do 

processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da parte ré para 

oferecimento de defesa, no prazo de 15 (quinze dias), com termo inicial 

previsto no art. 231 do CPC. A ausência de apresentação da peça 

contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste 

caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora. 

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a parte autora 

deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032720-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CARLOS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1032720-67.2018.8.11.0041 Decisão Em regime de exceção. 

Da detida análise do caderno processual, percebo que a parte Reclamante 

aportou petitórios pugnando pela desistência da ação (id. 22042853 - Pág. 

1 e 23789458 - Pág. 1), ratificando sua pretensão em audiência de 

conciliação (id. 22061876 - Pág. 1). Por outro lado, a Seguradora ré, 

ciência do requerimento de desistência, não aquiesceu com a pretensão 

requerida (id. 22061876 - Pág. 1). Extrai dos autos, que o autor manifestou 

pela desistência da ação quando já carreada a contestação ofertada pela 

parte Reclamada, ou seja, estabilizada a demanda com a apresentação de 

contestação. Com efeito, a desistência da ação, após a angularização 

processual, só pode ser analisada com o consentimento do réu, a teor do 

art. 485, §4º do CPC, verbis: “art. 485 (...) § 4o Oferecida a contestação, o 

autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação” Este 

sodalício, assim, manifestou: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – REQUERIMENTO 

DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUE OBJETIVA A HOMOLOGAÇÃO DA 

DESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL – 

DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – NECESSIDADE DE 

CONSENTIMENTO DO RÉU – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA ANULADA. Não há como homologar o pedido de desistência 

da ação formulada pelo autor, tendo em vista que esta Corte de Justiça só 

tem competência para homologar a desistência recursal. Considerando 

que a manifestação inequívoca da desistência foi protocolizada antes da 

prolação da sentença deveria ter sido aquele requerimento examinado 

antes de se adentrar no mérito da lide, de forma que a sentença é nula. No 

entanto, a desistência só pode ser homologada após o consentimento do 

réu.  In te l igênc ia  do ar t .  485,  §4º  do CPC”.  (N.U 

0012200-02.2013.8.11.0002, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Essa regra impositiva decorre 

da bilateralidade formada no processo, assistindo igualmente ao réu o 

direito de solucionar o conflito. Com essas breves considerações, 

INDEFIRO, pois, o pedido de homologação do pedido de desistência da 

ação. Intimem-se as partes para, querendo, especifiquem as provas que 

pretendam produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem 

manifestação, venham-me os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito, 

em regime de exceção.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031553-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1031553-78.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Diego Martins da Silva contra Bradesco Auto/Re Companhia de 

Seguros. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 25/09/2018, que lhe causou lesão permanente em 

MEMBRO SUPERIOR (FRATURA NA FACE E TCE), que via 

administrativamente deu entrada no Aviso de Sinistro DPVAT, para 

receber a indenização que tem direito, onde o mesmo percebeu a quantia 

de R$ 1.350,00 (Hum mil e trezentos e cinquenta reais), portanto, fazendo 

jus a diferença do seguro DPVAT. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, da falta de interesse processual em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Impugnação à contestação juntada no ID 26049073. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente a 

diferença do seguro DPVAT pago administrativamente, quanto ao acidente 

de trânsito ocorrido na data de 25/09/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Outrossim, a presenta ação já foi proposta contra a Seguradora Líder S/A, 

motivo pelo qual não há que se falar em correção do polo passivo. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse processual em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa Conquanto 

tenha sido realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só 

não torna a pretensão do autor carecedora das condições da ação por 

falta de interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre 

a avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - 

Mérito Pretende a parte autora receber da reclamada o valor referente a 

diferença do seguro DPVAT pago administrativamente, quanto ao acidente 

de trânsito ocorrido na data de 25/09/2018. Da documentação que 

acompanha a inicial, tenho que razão não assiste ao autor. Isso porque 

não se realizou a audiência de conciliação pela ausência do autor (ID. 

25379783), apesar do patrono ter poderes para representa-lo, cabia ao 

autor comparecer ao ato, bem como não apresentou nenhuma justificativa 

que pudesse eximir de comparecer ao ato, o que impossibilitou a 

realização da avaliação médica pericial. Logo, o autor não faz jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se desincumbiu do ônus 

de demonstrar o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o 

alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 
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pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC). Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033049-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FERREIRA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1033049-45.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Vinicius Ferreira 

Campos contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

21/01/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo e ausência do interesse de agir, que serão analisadas a 

seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por 

ausência de provas constitutivas do direito pretendido. Laudo pericial 

juntado no ID 25393465. Impugnação à contestação acostada no ID 

26049942. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor 

referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente 

de trânsito na data de 21/01/2019. Passo a análise das preliminares 

suscitadas. I - Da ilegitimidade passiva Com relação a preliminar de 

ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da inexistência de lide em 

face da ausência de requerimento administrativo prévio Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III - Da impugnação a justiça gratuita Importante delimitar que a 

Constituição Federal afirma que tal benefício passou a constituir-se em 

verdadeira garantia constitucional. Nessa diretriz, estabelece o inciso 

LXXIV, de seu art. 5º, em observância ao devido processo legal. No caso 

em tela, não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira do 

Autor. Afirmar que o autor percebe remuneração compatível com a 

possibilidade de arcar com os custos processuais, com um salário de R$ 

1.113,61 não procede. Por tais argumentos, afasto a preliminar arguida. IV 

- Do chamamento do feito à ordem – ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora Em que pese o comprovante de 

endereço esteja em nome de terceiro, esse fato por si só não torna o 

processo inválido ou irregular, porquanto é comum que a pessoa não 

possua comprovante de endereço em seu nome, mormente por ser 

locatário ou residir com algum familiar, de modo que, não havendo nada 

que prove ao contrário, o documento jungido aos autos referente ao 

domicílio do requerente goza de veracidade. Por esses motivos, afasto a 

preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. V - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 22093008) e o laudo pericial (ID 25393465). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos PÉS o 

percentual incidente é de 50% (cinquenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu pé esquerdo é de 10% (dez por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de 

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 675,00 (seiscentos e setenta e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (21/01/2019). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 23 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005022-23.2017.8.11.0041
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CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ (AUTOR(A))
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RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005022-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIA MARIA DE CAMPOS RECHE ORTIZ REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Cuida-se de Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

Antecipada ajuizada por Cláudia Maria de Campos Reche Ortiz contra 

Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico. Narra em síntese que é 

titular do contrato de plano de saúde, sob o nº 056.5654.0004.4500 -2, 

estando adimplente com suas obrigações contratuais. Relata a requerente 

que é portadora de enfermidade denominada Insuficiência Renal Crônica, e 

que está no programa regular de Diálise Peritoneal desde 2014, tendo 

apresentada queda de Ultra filtração Peritoneal progressiva até a falência 

definitiva. Aponta que a médica que acompanha a autora indicou o 

tratamento com o uso do medicamento Extraneal (Icodextrina), o qual foi 

negado pela ré sem qualquer justificativa. Em face da negativa teve que 

arcar com os custos do medicamento no importe de R$ 12.155,77 (doze 

mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos). Ressalta 

que a conduta da ré lhe gerou danos morais, materiais e existencial. Por 

tais razões, pretende a condenação da ré em: i) obrigação de fazer para a 

ré custear o medicamento Extraneal (Icodextrina); ii) devolução em dobro 

dos valores gastos com a compra do medicamento; iii) danos morais no 

valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e quatrocentos e oitenta reais; iv) 

danos existenciais no importe de R$ 18.740,00 (dezoito mil setecentos e 

quarenta reais); v) verbas de sucumbência. Com a inicial os documentos. 

Emenda à petição inicial feita no ID n. 5479815. Liminar deferida no ID n. 

8301121. Agravo de instrumento interposto pela requerida no ID n. 

9246596, o qual foi desprovido junto ao ID n. 11808399. Audiência de 

conciliação no ID n. 9641769, a qual restou infrutífera. A Unimed 

apresentou contestação no ID n. 9937267. Sustenta a perda do objeto da 

ação, ao argumento de que o medicamento já estava disponível para a 

requerente desde 12/05/2017, ou seja, antes de ser intimada da decisão 

que deferiu o pedido liminar, em 05/07/2017. Assim, segundo entende, a 

reclamante carece de interesse processual, haja vista que a empresa de 

plano de saúde já havia autorizado a liberação do medicamento. No mérito, 

assevera que não houve negativa, tanto que não restou comprovado pela 

parte autora a suposta negativa. Aponta a inocorrência de danos morais e 

existenciais. Ao final, pediu pelo acolhimento da preliminar e no mérito pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora não apresentou 

impugnação à contestação. Posteriormente foi apresentada diversas 

petições pela parte autora apontando o descumprimento da liminar, sob a 

alegação de que a requerida está cobrando valores abusivos a título de 

co-partipação, inviabilizando o pagamento integral, pugnando pelo depósito 

do valor do contratado inicialmente, sem a coparticipação. No ID n. 

12175315 consta decisão reconhecendo que não houve descumprimento 

da liminar, já que o argumento utilizado de abusividade de cláusula 

contratual de coparticipação foge da causa de pedir e pedido contido na 

inicial. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. A hipótese comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil. Preambularmente, vejo 

que a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual 

devem incidir as disposições do código consumerista. A propósito, tal 

entendimento resta pacificado na súmula nº 469 do STJ, ipsis litteris: 

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde. Por outro lado, concernente a preliminar de perda do objeto, 

constato que se confunde com o mérito e como tal será analisada. Feitas 

tais considerações passo ao exame do mérito. O imbróglio instalado nos 

autos reside em saber se a negativa de fornecimento de medicamento 

para o tratamento de saúde da autora é legal ou não e se causou danos 

morais, materiais e existenciais. Pois bem. Da análise do conjunto 

probatório carreado aos autos verifico que a pretensão inicial merece 

acolhimento parcial. Restou incontroversa a existência de relação jurídica 

entre as partes, por meio da qual a ré se comprometeu a fornecer os 

serviços de assistência médica à autora, conforme documentos 

constantes na inicial. Também restou demonstrada a enfermidade que a 

autora se encontra acometida, bem como a necessidade do uso do 

medicamento Extraneal (Icodextrina) receitado pela médica, Dra. Paulete 

Mª Dossena Grando (ID n. 4919366). No tocante a negativa de 

fornecimento do medicamento, a ré sustenta que não houve indeferimento, 

pois, o medicamento já estava disponível para a requerente desde 

12/05/2017, ou seja, antes da intimação da decisão que concedeu a 

liminar. Não obstante as suas alegações, após análise das provas 

acostadas na inicial não é essa assertiva que se extrai. Veja-se no ID n. 

4919358 que foi solicitado o uso do medicamento em 25/08/2015, sendo 

recebido pela ré em setembro de 2015, consoante assinatura de 

recebimento aposta no referido documento. Posteriormente foi 

encaminhado novo pedido de autorização datado de 27 de outubro de 

2016, também recebido pela ré, conforme se infere do ID n. 4919366. No 

documento acostado no ID n. 4919374 consta declaração da 

Coordenadora Administrativa do Centro Nefrológico de Cuiabá – CENEC, 

datada de 15 de fevereiro de 2017, informando que não receberam 

retorno da ré em relação a solicitação do medicamento. Ou seja, embora 

não conste um documento com negativa expressa da ré, a partir da 

ausência de retorno permite concluir a negativa do fornecimento do 

medicamento, mormente se verificar que a própria ré confessa em sua 

contestação que o medicamento somente foi disponibilizado a partir de 

12/05/2017. Ora, transcorreu mais de 6 (seis) meses do segundo 

requerimento até a disponibilização do medicamento na data de 

12/05/2017, demonstrando total menoscabo por parte da ré. Assim, não 

pode alegar que não houve demonstração probatória pela a autora acerca 

da negativa. A situação se torna ainda pior pelo fato de a ré se omitir por 

tantos meses para só então disponibilizar o medicamento, vilipendiando o 

direito à vida da requerente. Nessa toada, ressai demonstrado indene de 

dúvida que houve a negativa indevida da ré em fornecer o medicamento. 

Reconhecido o inadimplemento contratual, doravante passo à análise dos 

danos patrimoniais e extrapatrimoniais em tese sofridos pela autora. Em 

relação ao dano moral, este também restou devidamente demonstrado, 

pois é inegável que a recusa da cobertura do tratamento médico acarretou 

danos que transcendem o mero aborrecimento, ao passo que a conduta 

da ré poderia até mesmo causar a perda da vida da autora. Demais disso, 

o STJ tem entendimento de que em casos como tais o dano moral é in re 

ipsa, ou seja, prescinde de comprovação: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA 

INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAIS. 

CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. Esta Corte reconhece 

o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de 

cobertura de seguro saúde. Precedentes. 2. O dano moral na hipótese é 

presumido, o que torna desnecessário o revolvimento do conteúdo 

fático-probatório dos autos. Precedentes. 3. Agravo no recurso especial 

não provido. (AgRg no REsp 1385554/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 08/10/2013) DIREITO CIVIL. 

DANO MORAL DECORRENTE DA INJUSTA RECUSA DE COBERTURA POR 

PLANO DE SAÚDEDAS DESPESAS RELATIVAS À IMPLANTAÇÃO DE 

"STENT". Gera dano moral a injusta recusa de cobertura por plano de 

saúde das despesas relativas à implantação de "stent". Isso porque, 

embora o mero inadimplemento contratual não seja, em princípio, motivo 

suficiente para causar danos morais, deve-se considerar que a injusta 

recusa de cobertura agrava a situação de aflição psicológica e de 

angústia no espírito daquele que, ao pedir a autorização da seguradora, já 

se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde 

debilitada. Precedentes citados: REsp 735.750-SP, Quarta Turma, DJe 

16/2/2012; e REsp 986.947-RN, Terceira Turma, DJe 26/3/2008. REsp 

1.364.775-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2013. Em relação 

ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos 

morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisório, a 

ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Nesse 

sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera: “Na linha dos 

julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função 

pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o 

valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, 

devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade 

na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume 

Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015). Desse modo, atendendo 

aos vetores acima entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) se mostra 

proporcional e suficiente aos fins desejados. Noutro giro, a parte autora 

também pede a condenação em danos materiais em dobro do valor 

desembolsado de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e 

setenta e sete centavos) para a compra do medicamento. Com efeito, a 

parte reclamante anexou no ID n. 4919383 a nota fiscal emitida em 

15/02/2017, no valor de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco 

reais e setenta e sete centavos), referente à compra da medicação 

Extraneal (Icodextrina). Ao meu ver tenho por satisfatória a prova do 

dispêndio para fazer jus ao reembolso, sobretudo se levar em 

consideração que a disponibilização do medicamento pela ré ocorreu em 

data bem posterior ao primeiro requerimento, de maneira que a autora não 
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viu outra alternativa senão o pagamento, já que estava correndo risco de 

vida e sem nenhuma perspectiva de quando seria analisado e muito menos 

deferido pedido administrativo. Dessa feita, diante de uma recusa sem 

justificativa plausível e comprovada, mesmo estando adimplente com o 

plano, em situação e urgência/emergência legitima o pedido de reembolso, 

no valor dispendido de R$ 12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco 

reais e setenta e sete centavos). Registra-se que a parte autora faz jus 

ao reembolso das despesas despendidas com o medicamento, de forma 

simples, porquanto ausente hipótese a autorizar a repetição em dobro das 

quantias, já que apesar da demora em deferir o pedido, não restou 

evidenciado má-fé da ré, portanto, não se aplicando o art. 42, do CDC. De 

outra banda, consta na inicial o pedido de indenização a título de dano 

existencial. A respeito do tema é importante ressaltar que o dano 

existencial, espécie de dano imaterial é muito configurado nas relações 

trabalhistas e estará caracterizado quando a vítima for tolhida de gozar 

direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, como no caso de 

um volume de trabalho excessivo, carga horária extrema, ou outras 

circunstâncias em detrimento da saúde e da vida social do trabalhador. 

Todavia, para a caracterização do dano existencial e para que possa ser 

fixada uma indenização capaz de amenizar eventual prejuízo, o mesmo 

deve ser comprovado de forma inequívoca, através de dados 

identificadores do referido dano, o que não restou observado no caso em 

tela. Destarte, a pretensão de indenização por dano existencial não 

merece ser acolhida. Por fim, em atenção ao disposto no art. 489, §1º, IV, 

do CPC/2015, ressalto que todos os argumentos deduzidos no processo 

capazes de infirmar na conclusão adotada por este Magistrado na 

prolação da sentença foram analisados, portanto, não havendo falar em 

ausência de fundamentação. A respeito da temática, colaciono o seguinte 

julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. 

AUSÊNCIA.1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 

do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar 

contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre 

na hipótese em apreço.2. O julgador não está obrigado a responder a 

todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para proferir a decisão. (...). (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. 

Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª 

REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Ante 

o exposto, confirmo a liminar deferida e julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para: i) CONDENAR a requerida a obrigação de fazer 

consistente em custear o fornecimento do medicamento Extraneal 

(Icodextrina), conforme receituário médico acostado no ID n. 4919366; ii) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros de mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença 

(Súmula 362 do STJ); iii) CONDENAR a requerida ao reembolso do valor 

dispendido pela autora com o medicamento (ID n. 4919383), no valor de R$ 

12.155,77 (doze mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária pelos índices INPC a partir da data do desembolso 

(12/05/2017). Em face da sucumbência mínima, condeno ainda a parte ré 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º , do CPC/2015. Com o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1040562-64.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por Ana Cristina Garcia 

Leite contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 30 de 

março de 2019, que sofreu fratura no membro inferior esquerdo, portanto, 

fazendo jus ao recebimento do seguro DPVAT. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo, da falta de interesse 

processual em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa. 

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de 

provas constitutivas do direito pretendido. Impugnação à contestação 

juntada no ID 27256940. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 30/03/2019. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de realização 

de pedido administrativo - Da falta de interesse processual Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Pretende a parte autora 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, quanto ao 

acidente de trânsito ocorrido na data de 30/03/2019. Da documentação 

que acompanha a inicial, tenho que razão não assiste a autora. Isso 

porque não se realizou a audiência de conciliação pela ausência da autora 

(ID. 26372269), apesar do patrono ter poderes para representa-la, cabia a 

autora comparecer ao ato, bem como não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse eximir de comparecer ao ato, o que impossibilitou 

a realização da avaliação médica pericial. Logo, a autora não faz jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se desincumbiu do ônus 

de demonstrar o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o 

alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC). Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034518-97.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VIVIANE SVERSUT SUCENA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por Viviane Sversut Sucena em desfavor de Unimed Cuiabá 

Cooperativa de Trabalho Médico, ambas devidamente qualificadas nos 

autos. Aduz a autora, em síntese, que foi diagnosticada com tumor na 

mama esquerda em 07.04.2017, sendo-lhe indicado o procedimento 

cirúrgico para retirada total do referido órgão (mastectomia). Sustenta que, 

diante do diagnóstico informado, firmou contrato de prestação de serviço 

com a requerida em 11.04.2017, com a celebração de aditivo contratual 

para doenças e lesões preexistentes. Narra que, ciente de que o contrato 

com a requerida não cobriria a mastectomia em razão do termo aditivo 

contratual celebrado, realizou o procedimento com recursos próprios, 

contando com a ajuda de familiares. Alega que, embora tenha retirado 

completamente a mama, foi constatada a existência de linfonodos 

sentinelas no axilar esquerdo, ensejando tratamento quimioterápico 

imediato. Diz, ainda, que, em virtude de não ter como arcar com o 

tratamento quimioterápico, e considerando que seus familiares já 

custearam o procedimento da mastectomia, requereu junto a requerida a 

cobertura do tratamento, o que lhe foi negado sob o argumento de 

necessidade do cumprimento do período de carência. Em face do exposto, 

pugnou pela procedência dos pedidos iniciais para confirmar a tutela de 

urgência, desconstituindo a carência para obter o tratamento médico, bem 

como condenar a ré em danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais) e verbas de sucumbência. Com a inicial vieram documentos. 

Emenda à petição inicial encartada no ID n. 11113548, em que a autora 

juntou o relatório médico constatando a necessidade de realização de 

radioterapia em plastão à esqueda e em fossa supraclavicular esquerda. 

Liminar deferida no ID n. 11153987 para a requerida autorizar o tratamento 

com radioterapia. A parte ré apresentou agravo de instrumento no ID n. 

11717246, o qual foi negado provimento em decisão monocrática (fls. 

125/129). A requerida apresentou contestação no ID n. 11717270, 

aduzindo a inexistência de ilicitude na negativa do tratamento, já que 

estava no prazo de carência e a doença era preexistente, tendo a parte 

ciência das cláusulas contratuais. Sustenta, ainda, a inexistência de 

danos morais. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Impugnação à contestação apresentada no ID n. 12254314, rebatendo os 

argumentos suscitados na contestação. A parte ré pediu pela produção 

de prova pericial indireta, documental e prova oral. A pare autora pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. O feito encontra-se devidamente 

instruído com as provas necessárias para o desate da questão, 

comportando julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do art. 

355, do Código de Processo Civil. O imbróglio instalado se deve pela 

negativa da requerida em custear o tratamento médico da requerente em 

face da carência do plano de saúde e da existência de doença 

preexistente, bem como se tal fato gerou danos morais. Antes de adentrar 

ao mérito, no caso em tela aplica-se o Código de Defesa do Consumidor - 

CDC (Lei 8.078/90), sendo tal entendimento sumulado pelo STJ: Súmula 

469 - “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de 

plano de saúde.” Feitas tais considerações passo ao exame do mérito. 

Restou incontroversa a relação jurídica entre as partes, por meio da qual a 

ré se comprometeu a fornecer os serviços de assistência médica à 

autora, nos termos do contrato acostado aos autos. No caso concreto, 

quando da adesão ao contrato de plano de saúde a autora informou 

expressamente ser portadora de câncer de mama, sendo ciente de que 

deveria se submeter ao período de carência de 24 (vinte e quatro) meses 

previsto na avença. Com efeito, o prazo de carência previsto na avença 

está em conformidade com o previsto no art. 11, da Lei nº 9.656/98, 

entretanto, no caso em tela, de acordo com o laudo médico acostado aos 

autos, a situação narrada nos autos enquadra-se como emergência, por 

estar a autora acometida por câncer maligno (ID n. 11113604), de maneira 

que aguardar o período de carência poderia implicar em risco de vida para 

a paciente. Não é necessário a realização de perícia para saber que o 

câncer é uma patologia agressiva e se não tratada a tempo torna-se fatal. 

Nesse sentido, a Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, define no inciso I, do 

art. 35-C, como emergência todos os tratamentos que implicarem em risco 

imediato de vida ou lesões irreparáveis para o paciente, nos seguintes 

termos: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - 

de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida 

ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração 

do médico assistente; Assim, a recusa da requerida em atender os 

procedimentos prescritos pela médica que assiste a autora está em 

confronto com a Lei nº 9.656/1998, que define que a carência máxima é 

de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura do tratamento de doenças 

graves. Logo, uma vez cumprido o prazo de carência de 24 (vinte e 

quatro) horas conforme já destacado na decisão liminar a cobertura é 

obrigatória. Além do mais, há de se considerar que as cláusulas 

contratuais atinentes aos planos de saúde devem ser interpretadas em 

conjunto com as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

de sorte a alcançar os fins sociais preconizados na Constituição Federal. 

Portanto, na hipótese dos autos, indene de dúvida que cabe a requerida 

suportar o custo do procedimento. Nesse sentido, eis o seguinte julgado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA 

DE CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. 

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. 

ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. Trata-se de agravo de 

instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo 

que deferiu o pedido de tutela antecipada para autorizar a cobertura da 

internação hospitalar do autor, bem como os demais procedimentos, 

tratamentos intervenções e medicações necessários. Aplica-se ao caso 

em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se 

trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da 

Súmula nº 608 do STJ. No caso em comento, em que pese haja previsão 

contratual acerca do prazo de carência de 180 dias para doença 

preexistente, considera-se abusiva a negativa da seguradora ré, uma vez 

que, através do laudo médico de fl. 455, verifica-se que o pedido de 

cirurgia é em caráter de urgência, porquanto o agravado é portador de 

hérnia discal associado à estenose nos segmentos L4/L5 e L5/S1. Sendo 

assim, mostra-se injustificável a negativa de cobertura por parte da 

agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de 

Instrumento, Nº 70080513229, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 23-05-2019) Por outro 

lado, no que tange ao pleito de danos morais, este por sua vez não 

merece guarida, já que a negativa da ré se deu estribada em cláusula 

contratual, não havendo falar em abusividade em sua conduta. Outro não 

é o entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SEGUROS. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE 

COBERTURA. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA PARCIAL 

TEMPORÁRIA. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Desacolhimento da 

preliminar de cerceamento de defesa. Sendo o Magistrado, nos termos do 

art. 370 do CPC, destinatário das provas, cabe-lhe indeferir as que 

entender inúteis à formação do seu convencimento. Matéria 

eminentemente de direito e cuja prova necessária é documental, já 

anexada aos autos. 2. Os planos de saúde estão submetidos às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se 

aplica o disposto no art. 35 da Lei 9.656/98 ao caso em tela, decorrente de 

interpretação literal e mais benéfica aos aderentes. 3. Ausência de ilicitude 

da previsão de CPT quando não se trata de portabilidade de carências, 

apenas afastado o prazo em caso de necessidade urgente de realização 

do procedimento a ser autorizado. 4. Caso em que evidenciado nos autos 

que a autora estava em exercício de cobertura parcial temporária ao 

pretender realizar o procedimento, sem indicação de urgência, uma vez 

que firmou o contrato indicando doença preexistente, não havendo ilícito 
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na conduta da ré ao negar cobertura para procedimento neste período. 5. 

Danos morais. A negativa da operadora em autorizar a realização do 

procedimento enquanto a autora cumpria o período da Cobertura Parcial 

Temporária não configura dano moral, porque não se trata de agir ilícito. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 

70082529793, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 25-09-2019) Ante o exposto, com fulcro 

no art. 487, I, do CPC, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de condenar a ré a 

cumprir a obrigação de fazer consistente em autorizar/custear a 

realização do procedimento de radioterapia na autora, na forma prescrita 

pela médica que a acompanha. Considerando que a parte decaiu 

minimamente em seu pedido, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito em Regime de Exceção
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1014001-03.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada 

por Michael Henrique Cordeiro de Souza contra Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros, em que pretende a condenação da reclamada 

para receber a diferença do seguro DPVAT. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 12/10/2017, 

ocasionando invalidez permanente em membro superior (fratura no 

quadril), que deu entrada administrativamente no Aviso de Sinistro DPVAT, 

para receber a indenização que tem direito, onde o mesmo percebeu a 

quantia de R$ 1.687,50 (Hum mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), no entanto, não concordou e agora pleiteia a 

diferença do valor pago. Junto à inicial vieram os documentos. Realização 

de avaliação médica (ID 23083403), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. A parte requerida apresentou 

contestação arguindo preliminares de alteração do polo passivo e 

ausência do interesse de agir, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido. Impugnação à contestação acostada no 

ID 26798017. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

a diferença do valor pago referente ao seguro DPVAT, sob o argumento 

de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/10/2017, e faz jus ao 

restante devido. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse 

processual por já ter recebido administrativamente Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse processual, pois houve o efetivo 

pagamento da cobertura devida no importe R$ 1.687,50 (Hum mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), e que foi 

realizado em plena conformidade com a legislação que regulamenta o 

Instituto DPVAT, o que não merece prosperar. Conquanto tenha sido 

realizado o pagamento em sede administrativa, tal fato por si só não torna 

a pretensão do autor carecedora das condições da ação por falta de 

interesse de agir, isso porque a pretensão também insurge sobre a 

avaliação feita pela seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto 

isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito a Declaração de Atendimento de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 19169866) e o laudo pericial (ID 

23083403). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos QUADRIS o percentual incidente é de 

25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu quadril é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos 

e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 843,75 (Oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), entretanto já foi 

efetuado o pagamento da quantia de R$ 1.687,50 (Hum mil e seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) administrativamente, conforme 

ID 19170863. Assim, não há qualquer valor a receber, sendo a 

improcedência do pedido inicial medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão indenizatória, com fulcro no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo 

Civil. Contudo, observo que o pedido de justiça gratuita requerido na 

exordial não foi apreciado no momento do recebimento da inicial (ID 

19202683), razão pela qual defiro a gratuidade de justiça em favor da 

parte autora, razão pela qual mantenho suspensa a exigibilidade, assim, 

tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado 

econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 24 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035137-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1035137-56.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Conceição Aparecida 

Marques contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no 

dia 27/04/2019, que lhe causou invalidez permanente em membro superior 

(fratura no braço), portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório referente a 

cobertura do seguro DPVAT. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, adequação do valor da causa e da necessidade de 

realização de pedido administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido. Impugnação à contestação juntada no ID 27103617. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a 

parte requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data 

de 27/04/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Acerca da preliminar de adequação do valor 

da causa vejo que não merece prosperar, uma vez que a aferição do grau 

do dano que interfere diretamente no valor da indenização, só ocorre de 

forma inequívoca no momento da perícia. Dessa forma, tenho que o valor 

atribuído a causa não comporta correção, razão pela qual afasto 

preliminar. III - Da necessidade de realização de pedido administrativo - Da 

falta de interesse processual Em sede preliminar, a requerida suscitou 

falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. IV - Mérito Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 27/04/2019. Da documentação 

que acompanha a inicial, tenho que razão não assiste a autora. Isso 

porque não se realizou a audiência de conciliação pela ausência da autora 

(ID. 26610672), apesar do patrono ter poderes para representa-la, cabia a 

autora comparecer ao ato, bem como não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse eximi-la de comparecer, o que impossibilitou a 

realização da avaliação médica pericial. Logo, a autora não faz jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se desincumbiu do ônus 

de demonstrar o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o 

alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC). Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041868-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1041868-05.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Mariluce Maria de 

Souza contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Para tanto, 

aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no 

dia 29/07/2018, que lhe causou invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo e demais lesões, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório 

referente a cobertura do seguro DPVAT. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo 

preliminares de alteração do polo passivo e da necessidade de realização 

de pedido administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Impugnação à contestação juntada no ID 28138860. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/07/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de realização 

de pedido administrativo - Da falta de interesse processual Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 
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ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/07/2018. 

Da documentação que acompanha a inicial, tenho que razão não assiste a 

autora. Isso porque não se realizou a audiência de conciliação pela 

ausência da autora (ID. 27144240), apesar do patrono ter poderes para 

representa-la, cabia a autora comparecer ao ato, bem como não 

apresentou nenhuma justificativa que pudesse eximi-la de comparecer, o 

que impossibilitou a realização da avaliação médica pericial. Logo, a autora 

não faz jus ao recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se 

desincumbiu do ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre as 

supostas lesões e o alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade 

da justiça, ficam as obrigações decorrentes de sua sucumbência sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta 

sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

hipossuficiência financeira (art. 98, §3º, do CPC). Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1027635-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER LUIZ MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1027635-66.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Walter Luiz 

Martins de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 09/02/2017, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (Id. 27211018), sendo apresentado laudo 

pericial, a parte requerente manifestou sobre a perícia realizada. 

Impugnação à contestação acostada no ID. 27864485. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 09/02/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Acerca da preliminar de adequação do valor 

da causa vejo que não merece prosperar, uma vez que a aferição do grau 

do dano que interfere diretamente no valor da indenização, só ocorre de 

forma inequívoca no momento da perícia. Dessa forma, tenho que o valor 

atribuído a causa não comporta correção, razão pela qual afasto 

preliminar e passo ao exame do mérito. III - Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso (Id. 

21176665) e o laudo pericial (Id. 27211018). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos OMBROS o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu ombro esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 

1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do sinistro (09/02/2017). Condeno ainda a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) sobre o valor 

da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de abril de 2020 Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1033768-27.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Uilian Delfino Sabino 

contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

27/01/2019, que apresentou lesão corporal com grave fratura da cabeça 

do rádio esquerdo, edema e incapacidade funcional do cotovelo esquerdo, 

fratura no cotovelo esquerdo e diversas escoriações, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório referente a cobertura do seguro DPVAT. Junto à 

inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, adequação do valor 

da causa, da necessidade de realização de pedido administrativo e inércia 

em apresentar a documentação exigida por lei. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Impugnação à contestação juntada no ID 27621942. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 27/01/2019. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da necessidade de 

adequação do valor da causa Acerca da preliminar de adequação do valor 

da causa vejo que não merece prosperar, uma vez que a aferição do grau 

do dano que interfere diretamente no valor da indenização, só ocorre de 

forma inequívoca no momento da perícia. Dessa forma, tenho que o valor 

atribuído a causa não comporta correção, razão pela qual afasto 

preliminar. III - Da necessidade de realização de pedido administrativo - Da 

falta de interesse processual - Inércia da parte em apresentar a 

documentação exigida por lei Em sede preliminar, a requerida suscitou 

falta de interesse de agir em face de não esgotamento das vias 

administrativas, o que não merece prosperar. Diante do princípio 

constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da 

Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se 

cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é 

necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar com 

demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo 

à análise do mérito. IV - Mérito Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 27/01/2019. Da documentação 

que acompanha a inicial, tenho que razão não assiste a autora. Isso 

porque não se realizou a audiência de conciliação pela ausência do autor 

(ID. 26450423), apesar do patrono ter poderes para representa-lo, cabia 

ao autor comparecer ao ato, bem como não apresentou nenhuma 

justificativa que pudesse eximi-lo de comparecer, o que impossibilitou a 

realização da avaliação médica pericial. Apesar de constar na impugnação 

que o autor não se fez presente na audiência, pois não tinha condições de 

se deslocar devido ao inchaço que estava o seu braço esquerdo, devido 

à lesão grave da fratura da cabeça do rádio, este não juntou nenhum 

documento que comprovasse tal alegação. Logo, o autor não faz jus ao 

recebimento do seguro DPVAT, uma vez que não se desincumbiu do ônus 

de demonstrar o nexo de causalidade entre as supostas lesões e o 

alegado acidente de trânsito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de hipossuficiência financeira (art. 98, 

§3º, do CPC). Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 24 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035173-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1035173-98.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Márcio Alves de 

Oliveira contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

14/06/2019, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 28550893) sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 14/06/2019. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 
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que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o relatório médico, o prontuário 

médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de 

sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro 

DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 75% (setenta e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), encontra-se o valor de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. No que tange aos 

alegados danos morais sofridos pelo autor ante a não prestação de 

atendimento pela parte ré, tenho que não merece prosperar, visto que se 

trata de mero aborrecimento não indenizável. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(14/06/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1013463-56.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança da diferença do Seguro DPVAT ajuizada por Rute 

Alexandre Martins contra Bradesco Auto/Re Companhia De Seguros. Para 

tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 03/10/2017, ocasionando invalidez permanente no membro 

superior (fratura de mão), que deu entrada administrativamente no Aviso 

de Sinistro DPVAT, para receber a indenização que tem direito, onde o 

mesmo percebeu a quantia de R$ 2.362,50 (Dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), no entanto, não concordou e agora 

pleiteia a diferença do valor pago. Junto à inicial vieram os documentos. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo e ausência do interesse processual que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Realização de avaliação médica (ID 15074611), sendo apresentado laudo 

pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada a diferença do valor pago referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 03/10/2017, e faz jus ao restante devido. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse 

processual por já ter recebido administrativamente Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse processual, pois houve o efetivo 

pagamento da cobertura devida no importe R$2.362,50(dois mil e trezentos 

e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), e que foi realizado em 

plena conformidade com a legislação que regulamenta o Instituto DPVAT, o 

que não merece prosperar. Conquanto tenha sido realizado o pagamento 

em sede administrativa, tal fato por si só não torna a pretensão do autor 

carecedora das condições da ação por falta de interesse de agir, isso 

porque a pretensão também insurge sobre a avaliação feita pela 

seguradora que acarretou o pagamento parcial. Posto isso, rejeito a 

preliminar suscitada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso 

(ID 13260272) e o laudo pericial (ID 15074611). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de qualquer uma das 

MÃOS o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em sua mão esquerda é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Verifica-se, no entanto, que já se realizou o pagamento, na via 

administrativa, do montante de R$ 2.362,50 (Dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), o qual deve ser descontado da 

indenização a ser recebida, remanescendo o montante de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 
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correção monetária contada a partir da data do pagamento administrativo. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de 

diferença do seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data do pagamento administrativo (26/01/2018), conforme 

ID 13260206. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 

(seiscentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 23 de abril de 2020 Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000208-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000208-65.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANA PAULA BORGES REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Ana Paula Borges contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Aduz a parte autora que foi vítima de acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do polo 

passivo, falta de interesse de agir e ausência de laudo do IML, que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Impugnação à contestação juntada no ID.7833375. Conforme determinado 

pelo juízo no ID 4596387, foi realizada perícia médica (ID 19842813), sendo 

apresentado laudo, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência do Laudo do IML Em sede de 

preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois a ausência 

desse documento demonstra falta de Nexo Causal entre os fatos 

alegados, verifico que não merece prosperar haja vista que é possível a 

comprovação do grau de lesão através de pericia médica, nesse sentido: 

J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 MG (TJ-MG) Data de 

publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE LAUDO 

DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

4561165) e o laudo pericial (ID 19842813). Certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de um dos PÉS o 

percentual incidente é de 50% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu pé direito é de 10% (dez por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe 

R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006214-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL OLIVEIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006214-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ISRAEL OLIVEIRA DE AGUIAR REQUERIDO: CONCREMAX 

CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais e Materiais ajuizada por ISRAEL OLIVEIRA DE AGUIAR 

em face de CONCREMAX – CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA. Para tanto, a reclamante afirma, em síntese que, em 15/02/2013 

firmou contrato particular de compromisso de compra e venda com a 

requerida, referente à unidade imobiliária lote 25 da Quadra 03, localizada 

no empreendimento denominado “Residencial Altos do Cerrado”, pelo 

importe de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais), com data de entrega 

prevista para 15/02/2014. Ocorre que, a demandada não cumpriu com o 

prazo estabelecido, sendo que as chaves foram entregues somente em 

22/07/2016, isto é, com um atraso de mais de dois anos. Com base nesses 

argumentos, notadamente pelo atraso na entrega do imóvel, relata que 

firmou um contrato de aluguel no valor de R$ 500,00( quinhentos reais), 

sofrendo danos materiais e morais, este último em razão de todo o 

transtorno que o acometeu. Afirma que ajuizou ação perante o Juizado 

Especial Cível, cujo feito foi extinto sem resolução de mérito por entender 

pela necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica 

Federal. Outrossim, verbera que ajuizou ação no Juizado Especial Federal, 

obtendo sentença de extinção sob o fundamento da ilegitimidade da 

empresa pública federal. Com base nesses argumentos, pugna pela 

procedência da demanda para que a requerida seja condenada ao 

reembolso dos alugueis despendidos a título de danos materiais, além de 

danos morais. Junto à inicial vieram os documentos. A ré ofertou 

contestação ( id 10356413) arguindo a preliminar de incompetência 

absoluta da Justiça Comum Estadual. No mérito, defende que o atraso de 

obra é decorrente de culpa de terceiro e que inexistem provas do dever 

de indenizar os danos materiais e morais. Requer a improcedência dos 

pedidos contidos na exordial. Impugnação à contestação apresentada no 

id 10372443, rechaçando os argumentos expendidos na peça 

contestatória. A requerida requer a prova testemunhal, enquanto a parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide . Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, notadamente porque a 

matéria é de direito e os fatos alegados podem ser comprovados 

documentalmente. Assim, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, I do Código de Processo Civil. Reside a 

quaestio juris a respeito do direito das obrigações, diante de não 

cumprimento de contrato e suas consequências. Passo à análise da 

preliminar suscitada. DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. No 

tocante a alegação defensiva de incompetência absoluta deste juízo, 

sabe-se que a CEF possui natureza jurídica de empresa pública federal. É 

cediço que o seu ingresso desloca a competência para o julgamento do 

feito para a Justiça Federal, a teor do que dispõe o art. 109, I, da 

Constituição Federal. Há, de fato, em alguns casos envolvendo a 

discussão judicial de relações estabelecidas a partir do programa 

denominado “minha casa minha vida” precedentes firmando a competência 

da Justiça Federal. Na espécie, contudo, em que pese o contrato de 

compra e venda registra a CEF como credora fiduciária tenho que não 

subsiste a legitimidade defendida na peça de defesa, notadamente porque, 

no caso concreto, a pretensão não é de cumprimento do contrato, mas, 

tão somente, reparação por danos reflexos da relação jurídica. Cumpre 

ressaltar, ademais, que no caso a tese já restou superada. Isso porque, a 

parte autora ajuizou ação perante o Juizado Especial Federal, o qual 

reconheceu a inexistência de interesse da empresa pública na espécie e, 

como consequência, extinguiu o feito sem resolução de mérito, conforme 

sentença transitada em julgado aportada no id 5014041. Portanto, sem 

maiores delongas, AFASTO a preliminar invocada. Passo ao exame da 

matéria de fundo. I – DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Constata-se 

nos autos que as partes firmaram o Contrato Particular de Promessa de 

Compra e Venda onde a cláusula quinta ( id 10356582) dispunha que o 

prazo para o término da construção estava previsto para 30/09/2014 ( e 

não para 15/02/2014, como alegado pela parte autora). Não obstante, 

também consta no instrumento contratual, mais especificamente na 

cláusula quinta, parágrafo segundo que a construtora teria uma tolerância 

de 180 ( cento e oitenta) dias para efetuar a entrega das chaves. A 

aludida cláusula, conhecida como “cláusula de tolerância” é válida, 

conforme reiterado pela jurisprudência pátria, não havendo, assim que se 

falar em ilegalidade e/ou nulidade, nem inobservância desta. Nesse 

sentido: “Não há qualquer abusividade na estipulação da chamada 

"Cláusula de Tolerância" em contratos desta natureza, se mostrando 

inclusive razoável sua fixação, tendo em vista a complexidade do objeto 

contratual, qual seja a construção civil.(...)” (TJ-RS - AC: 70061078184 

RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 25/09/2014, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

07/10/2014) “(...) cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 dias, em 

regra, não guarda abusividade, sobretudo porquanto é normal nessa 

espécie de contrato envolvendo a construção de empreendimentos 

imobiliários com inúmeras unidades autônomas. Esta prorrogação da 

entrega das chaves, prevista expressamente no contrato, não implica, por 

si só, inadimplemento contratual quanto ao prazo de conclusão da obra.” 

(Apelação Cível Nº 70057460057, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 26/06/2014) O 

eg. TJMT também possui posição acerca da temática, in verbis: “(...) 1. 

Não vislumbro nenhuma ilegalidade ou abusividade contratual que enseja a 

sua revisão, pois, o prazo de tolerância estipulado no contrato 

encontra-se redigido de forma clara, em atendimento ao disposto no art. 

6º, III, do CPC, não havendo que se falar em abusividade. 2. Ainda, a teor 

do que dispõe o art. 48, § 2º, da Lei 4.591/64, é legal a cláusula que prevê 

prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, 

uma vez que, por se tratar de setor ligado à construção civil, deve-se 

considerar que podem ocorrer atrasos eventuais não causados pela 

requerida.” (TJMT - Ap 85898/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 

03/08/2015) Desta forma, necessário se torna acrescer à data de 

30/09/2014 o prazo de tolerância estabelecido na cláusula quinta do 

contrato entabulado entre as partes, ao que se verifica que o prazo final 

para conclusão das obras deveria ocorrer até 30/03/2015. Contudo, as 

chaves foram recebidas pelo autor somente em 20/07/2016, conforme 

termo de recebimento de chaves contido no id 10356502 ( e não 

22/07/2016, como alegado na peça inicial), o que resulta em um atraso de 

aproximadamente 02 ( dois) anos. Ademais, apesar da requerida justificar 

que o atraso na entrega do imóvel se deu por força maior, em razão de 

culpa de terceiro, como a CAB e o próprio município de Cuiabá, por não ter 

expedido o “Habite-se”, razão não lhe assiste. Isso porque, todos os fatos 

narrados são previsíveis, assim como são decorrentes do risco inerente à 

atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação, 

eximir-se da responsabilidade na demora na entrega de imóvel. Nesse 

sentido: “RESCISÃO DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO 

DE ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INADIMPLEMENTO DA 

INCORPORADORA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ARRAS. DANO 

MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. I - A alegada demora do Poder 

Público em fornecer os serviços públicos necessários e em expedir o 

habite-se não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. 

A Incorporadora-ré, para administrar tais fatos, dispõe do prazo de 

tolerância de 180 dias para a conclusão da obra. II - O autor foi 

previamente informado sobre os valores da venda e da comissão de 

corretagem, por isso é válida a cláusula contratual que lhe transfere a 

responsabilidade pelo pagamento da referida comissão. REsp 

1.599.511/SP (Tema nº 938). III - O valor das arras confirmatórias foi 

incorporado ao preço total do imóvel com a vigência do contrato de 

compra e venda, inexistindo fundamento para a sua devolução em dobro. 

IV - O atraso na entrega do imóvel, embora frustre expectativa legítima do 

comprador, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende seus direitos de 

personalidade e pode ser resolvido por meio de indenização por lucros 

cessantes. V - Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar 

com as custas processuais e os honorários advocatícios 

proporcionalmente, art. 21, caput, do CPC/1973. VI - Apelação do autor 

desprovida. Apelação da ré parcialmente provida.” (TJDF, Acórdão 

n.981160, 20140110816449APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: 

HECTOR VALVERDE, 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, 

Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 566/592). Negritei e grifei O prof. 

Sérgio Cavalieri Filho ensina que o fortuito interno “assim entendido o fato 

imprevisível e, por isso, inevitável, não exclui a responsabilidade do 

fornecedor porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do 

empreendimento ('omissis'); se o fato se deu durante a prestação do 

serviço, 'não importa saber o motivo que determinou o defeito; o 

fornecedor é sempre responsável pelas suas consequências, ainda que 

decorrente de fato imprevisível e inevitável” (cf. Programa de direito do 
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consumidor. São Paulo, Ed. Atlas, 2008, n. 152, p. 256). Logo, constatada 

a falha na prestação do serviço, passo ao exame dos pedidos de danos 

materiais e morais. II – DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO 

DE ALUGUEL. No tocante aos danos materiais, notadamente quanto ao 

pagamento do aluguel, tenho que não comporta acolhimento. A 

jurisprudência pátria é assente ao entender que havendo atraso 

injustificado na entrega de imóvel, objeto de contrato de compra e venda, 

possível a indenização pelos danos materiais decorrentes do pagamento 

de aluguéis durante o período de atraso. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. 

ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

OCORRÊNCIA DE QUAISQUER EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE 

CIVIL, PREVISTAS NO § 3° DO ART. 14 DO CDC. MORA CARACTERIZADA. 

VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO. FORTUITO INTERNO QUE 

NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DANOS SUPORTADOS PELO 

CONSUMIDOR QUE DEVEM SER RESSARCIDOS. TERMO FINAL DA MORA 

CORRETAMENTE FIXADO NA DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, 

QUANDO OCORRE A IMISSÃO NA POSSE. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE 

QUE NÃO IMITE OS COMPRADORES NA POSSE DO BEM. CONTRATO DE 

ADESÃO QUE POSSUI PREVISÃO DE MULTA EM CASO DE 

INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM 

DETRIMENTO DA RÉ, CONFORME PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR NA 

INICIAL. POSSIBILIDADE. SIMETRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE 

DEVEM SER RESSARCIDOS. DESPESAS COM ALUGUÉL DEVIDAMENTE 

COMPROVADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA 

INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 6.000,00 QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. 

SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO”. – grifei. TJ/RJ. Apelação 

0317591-40.2013.8.19.0001. Relatora: Des. Sandra Cardinali. Julgado em 

30/06/2016. 26ª Câmara Cível Consumidor. Entrementes, na hipótese dos 

autos, a parte autora não logrou êxito em comprovar que efetuou 

pagamento de aluguel entre março de 2015 ( início do atraso na entrega da 

obra, já com o prazo de 180 dias) até a efetiva entrega das chaves, haja 

vista que o contrato de locação encartado junto a inicial prevê o prazo de 

locação somente de 05/09/2015 a 05/03/2015, cujas datas ainda estavam 

abarcadas pelo prazo de tolerância. Não há nos autos quaisquer 

documentos que comprovam que a locação perdurou por prazo 

indeterminado ou pelo tempo que permaneceu o atraso. Logo, improcede, 

nesse tocante, o pedido autoral. III – DOS DANOS MORAIS. Por fim, no 

tocante ao pedido de indenização por dano moral, tenho que comporta 

agasalho. Conforme entendimento já esposado em diversos julgados pelo 

STJ, o mero descumprimento contratual não enseja danos morais. O mero 

incômodo, o desconforto, decorrentes de alguma circunstância, não 

servem de suporte para assegurar indenizações. No entanto, em 

situações nas quais o descumprimento do contrato atingir valores 

fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à 

moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade, 

a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais. Tenho 

que o fato narrado no caso concreto transbordou as amarras do mero 

aborrecimento, uma vez que o atraso foi de aproximadamente 02 ( dois) 

ano, extrapolando o razoável, o que afeta diretamente a vida da parte 

autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser 

indenizados. Senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO 

RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS 

CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL 

MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 

TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - 

DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS 

CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO 

NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo 

contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força 

maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave 

administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao 

promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel 

comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros 

cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. Se o valor 

fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os 

transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não 

comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo 

previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de 

apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando 

ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em 

virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa 

de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção 

desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do 

bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da 

responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não 

cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para 

obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há 

previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o 

qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da 

incorporadora.” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos 

Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

17/06/2016) Negritei e grifei. Concernente à quantificação da indenização, 

é cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito 

formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, 

para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do 

causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e 

financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa. Sopesados tais vetores, considerando a 

gravidade da conduta ilícita e a extensão dos prejuízos aos lesados, 

reputo adequado arbitrar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por todo 

o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a parte requerida ao 

pagamento de danos morais, na importância de R$ 8.000,00 ( oito mil 

reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária, pelo índice 

INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Face à 

sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de 

R$ 20% ( vinte por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada 

parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais 

respectivos (arts. 85, § 14 do CPC). Contudo, face ao deferimento de 

gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a 

exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver 

modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) 

anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. 

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1013552-45.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Carlos Eduardo Costa 

Ferreira contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

29/09/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 25445510), sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 
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requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/09/2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Da ausência de instrumento público Aduz a requerida que 

haveria vício concernente ao pressuposto processual com relação à 

capacidade postulatória da parte autora, uma vez que o mesmo não foi 

alfabetizado, havendo, assim, necessidade de procuração por instrumento 

público. Em que pese a precisão processual da requerida, nota-se que os 

termos da procuração outorgada foram ratificado tacitamente ao seu 

causídico por ocasião da Audiência Conciliatória. Esse é o entendimento 

deste E. Tribunal de Justiça, senão, vejamos: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL REJEITADA -PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 

ANÁLISE COM O MÉRITO - SEQUELA PERMANENTE DO POLEGAR DIREITO 

DO APELADO - VERBA INDENIZATÓRIA QUE DEVE SER FIXADA NOS 

TERMOS DO ARTIGO 3°, II, DA LEI 6.194/74, COM AS ALTERAÇÕES 

INSERIDAS PELA LEI N. 11.482/07 - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA 

DO GRAU DO COMPROMETIMENTO - PONTO CONTROVERTIDO - 

APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A 

Ação de Cobrança do Seguro obrigatório DPVAT pode ser endereçada 

para qualquer seguradora do país que integre o consórcio, consoante 

previsto no artigo 7º da Lei nº 6.194/74. 2 - Não se revela razoável exigir 

que a procuração outorgada por pessoa analfabeta seja somente por 

instrumento público, notadamente porque o Apelado colacionou aos autos 

mandato assinada a rogo, alem de ter ratificado tacitamente os termos da 

procuração outorgada ao seu causídico por ocasião da Audiência 

Conciliatória. 3 - Consoante determina a Lei n 6.194/74, a indenização do 

Seguro Obrigatório - DPVAT - decorre da invalidez permanente, cujo grau 

deve ser claro e indene de dúvida. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça e desta Corte. 4 - Na hipótese, há dúvida quanto ao grau das 

lesões sofridas pela vítima. Em vista disso, mister a manutenção da 

sentença no capítulo em que reconheceu o direito à indenização do 

Seguro DPVAT, porém o valor deve ser fixado de acordo com o grau da 

lesão, a ser apurado em liquidação de sentença por meio de perícia 

médica complementar. (N.U 0001869-98.2012.8.11.0000, , CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/06/2012, Publicado no DJE 05/07/2012) Por tais argumentos, afasto 

a preliminar ventilada. IV – Mérito Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o histórico clínico, o boletim de 

atendimento médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo 

a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização 

por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela 

de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se 

infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com 

redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 

11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de 

invalidez permanente decorrente de trânsito para fins de seguro 

obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de lesões de estruturas torácicas o percentual incidente é de 

100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), encontra-se o 

valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária contada a partir do evento danoso. No que tange aos 

alegados danos morais sofridos pelo autor ante a não prestação de 

atendimento pela parte ré, tenho que não merece prosperar, visto que se 

trata de mero aborrecimento não indenizável. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (29/09/2018). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito 

em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1013230-25.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Pedro Paulo Ferreira da 

Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 03/02/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 23080649) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 03/02/2019. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 
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Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o sumário de alta hospitalar e o 

laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de lesão 

neurológica o percentual incidente é de 100% (cem por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), encontra-se o valor de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório 

a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir 

da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir 

do evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do 

sinistro (03/02/2019). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 

18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033705-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA DOS SANTOS BARATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1033705-70.2017.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Nayara dos Santos 

Barata contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 22/07/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 12909089) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 22/07/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Mérito Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada não se enquadra nas hipóteses 

legais relativas ao seguro obrigatório, não fazendo jus ao recebimento de 

reparação indenizatória. Sabe-se que a indenização ao beneficiário de 

acidente de trânsito é dever imposto à companhia de seguros, devido ao 

"seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre", previsto na Lei 6.194/74. A retrocitada lei 

dispõe em seu artigo 5º que "o pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado", estipulando-se em 

seu parágrafo 1º, alínea a como documentos necessários, a "certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente, a prova de 

qualidade de beneficiário - no caso de morte". No entanto, compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora não faz jus ao recebimento do 

seguro DPVAT nos moldes pleiteados, já que não foi vítima de acidente 

causado por veículo em circulação. Conforme se extrai do Boletim de 

Ocorrência de Id 10548918, a requerente trafegava com o veículo na 

Avenida Frei Coimbra, quando se desequilibrou e sofreu uma queda que 

deu ensejo aos danos alegados. Da simples leitura do referido documento, 

verifica-se que a autora não estava trafegando em seu veículo quando 

sofreu a queda, não sendo abalroada por nenhum outro veículo, estava 

sobre a motocicleta, parada, e simplesmente caiu, não estando 

caracterizado, neste caso, acidente de trânsito capaz de ensejar o 

recebimento do seguro DPVAT. Desse modo, o certo é que a autora não 

preenche os requisitos necessários a obter recebimento do seguro 

DPVAT, já que não se verifica da narrativa da prova dos autos a 

ocorrência de acidente de trânsito apto a ensejar o pagamento do referido 

seguro, diante da ausência de veículo em circulação. Neste sentido, temos 

o seguinte julgado: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
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COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – VEÍCULO INERTE - 

QUEDA DE MOTOCICLETA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE 

INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. O veículo automotor deve ser a causa determinante do sinistro 

para dar direito à indenização do seguro obrigatório DPVAT . (N.U 

1015791-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009213-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1009213-77.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por MARIA DE 

LOURDES PEREIRA NOVAES em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 04.02.2018, que sofreu politrauma, polifratura e 

fratura da perna, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus 

ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. Realização de 

avaliação médica (Id. 14415720), sendo apresentado laudo pericial. A 

parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares que serão 

analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos 

iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido. 

Impugnação à contestação juntada no ID 16224430. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 04.02.2018. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora. Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte recorrente, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de regulação 

pendente, pois a parte autora requereu administrativamente o seguro 

DPVAT e o sinistro encontra-se em finalização regulatória, uma vez que 

há exigência para que o autor acoste as documentações pendentes, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III - Da ausência 

do Laudo do IML Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de 

laudo do IML, pois a ausência desse documento demonstra falta de Nexo 

Causal entre os fatos alegados, verifico que não merece prosperar haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de pericia 

médica, nesse sentido: J-MG - Apelação Cível AC 10686140012978001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 17/04/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA 

DE LAUDO DO IML - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DOCUMENTO 

DISPENSÁVEL - INÉPCIA NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO PREMATURA - 

SENTENÇA CASSADA. É dispensável a juntada do Laudo do IML ou outro 

documento médico para instruir a ação de cobrança de seguro DPVAT , 

uma vez que é possível a comprovação do grau e da extensão das lesões 

durante a instrução processual. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. Passo à análise do mérito. IV - Mérito. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas 

hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao 

recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados 

no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 

12630714), o histórico médico (ID 12630717) e o laudo pericial (ID 

14415720). Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3º, 4º, 5º e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS INFERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em seu membro inferior esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), 

cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (04.02.2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), 

na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado 

e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 23 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020819-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020819-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL CORREA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Daniel Correa dos Santos, em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

em 12/05/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que 

formulou pedido administrativo, mas não recebeu qualquer resposta. Junto 

à inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou 

contestação, pugnando pela alteração do polo passivo. Aponta a ausência 

de pedido administrativo e de sua recusa. No mérito, pugna pela 

observância da graduação da invalidez permanente. A audiência de 

conciliação restou frustrada (ID 10465494). Laudo pericial (ID 10465494). 

As partes manifestaram-se acerca do laudo (ID 12017527 e 13912290). 

Impugnação a contestação (ID 11575925). Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 12/05/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do 

polo passivo Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo passivo a 

autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do seguro a 

época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 2. Prova 

pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se agravaram em 

razão do acidente. Nexo causal suficientemente demonstrado. 3. O 

egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos 

do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do 

evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 

4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional mantida a distribuição 

definida na sentença. Majoração da verba honorária devida ao patrono do 

autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar 

com dignidade o profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO 

AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 

70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso 

a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - 

Da falta de interesse de agir e ausência de comprovação da entrega de 

documentos Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 

agir em face de não esgotamento das vias administrativas e da não 

comprovação da entrega dos documentos na seara administrativa, o que 

não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Do mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 8717789) e laudo pericial. O montante a 

ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau 

de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela 

legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo 

com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 

451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em 

anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de 

trânsito para fins de seguro obrigatório. Tem-se que o valor estipulado em 

lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, 

é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da 

Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 

19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, 

constata-se que para o caso de perda anatômica e/ou funcional de 

MEMBROS INFERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Já no caso de lesão em MÃO o 

percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima no membro inferior esquerdo é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Em relação à lesão da mão esquerda, o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a é de 25% (vinte 

e cinco por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Somando-se o valor de cada segmento corporal, 

obtém-se o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(12/05/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034701-68.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LUCIANO BARBOSA ROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Jose Luciano Barbosa Ros, em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao 

pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que 

em 29/05/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que formulou 

pedido administrativo, mas não recebeu qualquer resposta. Junto à inicial 

vieram os documentos. A parte requerida apresentou contestação, 

pugnando pela alteração do polo passivo. Aponta que não foi 

demonstrada a juntada de documentos indispensáveis no pedido 

administrativo; a ausência de pedido administrativo e aduz que não foi 

apresentado comprovante de residência. No mérito, pugna pela 

improcedência do pleito autoral, devido à ausência de cobertura, pelo 

veículo não estar “em trânsito”, por insuficiência probatória do registro de 
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ocorrência e inexistência de prova de invalidez. A audiência de 

conciliação restou frustrada (ID 12390166). Laudo pericial (ID 12390166). 

As partes manifestaram-se acerca do laudo (ID 13035423 e 16320357). 

Impugnação a contestação (ID 13035047). Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente 

receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o 

argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 29/05/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do 

polo passivo Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo passivo a 

autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do seguro a 

época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 2. Prova 

pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se agravaram em 

razão do acidente. Nexo causal suficientemente demonstrado. 3. O 

egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos 

do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do 

evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 

4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional mantida a distribuição 

definida na sentença. Majoração da verba honorária devida ao patrono do 

autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar 

com dignidade o profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO 

AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 

70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso 

a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - 

Da falta de interesse de agir e ausência de comprovação da entrega de 

documentos Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 

agir em face de não esgotamento das vias administrativas e da não 

comprovação da entrega dos documentos na seara administrativa, o que 

não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Da ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo A ré 

aponta a ausência de comprovante de residência acostado à inicial. 

Embora a comprovação do domicílio seja relevante para fixação de 

competência, sua ausência não enseja a inépcia da inicial. Neste sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL - COMPLEMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT - EMENDA 

DA INICIAL - CUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - 

IMPOSSIBILIDADE. Atendida a ordem de emenda da inicial pela autora da 

ação de complementação do seguro DPVAT, cassa-se a sentença que 

indeferiu a peça de ingresso. Concede-se a gratuidade da justiça à 

pessoa física que declara sua impossibilidade financeira de arcar com as 

custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo ao próprio 

sustento. Hipótese em que não há elementos nos autos que demonstrem a 

falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No art. 319 

do CPC não há exigência de apresentação do comprovante de residência 

do autor. Hipótese em que não há dúvidas sobre a verdadeira 

identificação das partes. É dispensável apresentação do laudo do IML com 

a petição inicial da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, eis 

que a prova sobre as lesões sofridas pelo autor e o grau da incapacidade 

diz respeito ao mérito da demanda, e deve ser avaliada após a fase 

instrutória do processo. (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.031498-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

06/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020) Por esses motivos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. IV– Do mérito. 

Inicialmente, cumpre apontar que a ré alega a inexistência de cobertura de 

seguro DPVAT, vez que o acidente que lesionou a parte autora se deu 

com o veículo parado, e não em trânsito. Contudo, considerando que 

caminhão é veículo automotor, e que o acidente se deu por queda da 

carroceria do veículo, entendo que o veículo foi causa determinante do 

sinistro, independente de estar trafegando ou parado, por inexiste na 

legislação distinção para tal particularidade, restando configurada a 

situação de trânsito. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE SITUAÇÃO DE 

TRÂNSITO A PERMITIR COBERTURA SECURITÁRIA. NECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA 

DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE E, EM CASO POSITIVO, A SUA 

GRADUAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A Lei nº 6.194/1974 

instituiu o “Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não”, de índole essencialmente social, conhecido como Seguro DPVAT, 

compreendendo indenizações por morte, invalidez permanente total ou 

parcial e despesas com assistência médica e suplementar, com uma 

cobertura objetiva a pessoas expostas a riscos de danos pessoais 

causados por veículos automotores ou pela sua carga. 2. No caso, de 

acordo com o conjunto probatório carreado aos autos, a lesão 

apresentada pelo demandante ocorreu devido à queda de um caminhão, 

configurando-se acidente de trânsito a permitir a cobertura do seguro 

DPVAT. Destaca-se que para que surja o direito à indenização do seguro 

DPVAT basta que o evento danoso tenha tido causa veículo automotor de 

via terrestre, conforme previsto no artigo 2º da supracitada Lei, 

inexistindo, na legislação, qualquer distinção sobre o fato de o veículo 

estar em movimento ou parado, situação não bem esclarecida no feito. 3. 

Nessa senda, reconhecida a situação de sinistro no trânsito, impõe-se a 

desconstituição da sentença a fim de que o processo retorne ao Primeiro 

Grau para o regular processamento, com a realização de perícia médica 

para verificação da existência da alegada invalidez permanente e, se 

confirmada, a sua graduação, permitindo-se a aferição do quantum 

indenizatório. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA. (Apelação Cível, Nº 

70082365180, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 13-12-2019) AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO 

APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Consoante 

entendimento desta Corte, o fato gerador da cobertura do seguro 

obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por 

veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a 

indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo 

automotor esteja parado ou estacionado. Precedentes. 2. "A 

caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, 

necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente 

causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT." (AgRg 

no AREsp 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, DJe 16/05/2014). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 

1376847/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

12/09/2017, DJe 15/09/2017) Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas 

ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 10703176) e o laudo pericial. 

Conquanto alegue a ré que o boletim de ocorrência carreado aos autos 

tenha sido confeccionado por declaração particular, a ficha de diagnóstico 

de atendimento do Hospital Regional de Cáceres (ID 10703176) corrobora 

as informações prestadas à autoridade policial. Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de MEMBROS 

SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 
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reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima no membro superior direito é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco 

reais). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser 

atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da citação 

(art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento danoso. 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, 

setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(29/05/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010414-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR PORTO DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Gilmar 

Porto do Nascimento, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais, em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento do 

Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que em 

25/01/2018 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que 

formulou pedido administrativo, mas não recebeu qualquer resposta. Junto 

à inicial vieram os documentos. A Certidão de ID 13734171 consigna a 

citação da ré, sua ausência da audiência de conciliação e o transcurso de 

prazo, sem apresentação de contestação. A parte requerida apresentou 

contestação, pugnando pela alteração do polo passivo. Aponta que não 

foi demonstrada a juntada de documentos indispensáveis no pedido 

administrativo; a ausência de pedido administrativo e aponta que mesmo 

com a apresentação de defesa a destempo, a presunção de veracidade 

dos fatos é relativa. No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, 

por inexistência de prova de invalidez. Laudo pericial (ID 14411825). A 

Certidão de ID 14507369 consigna o decurso de prazo sem apresentação 

de impugnação a contestação. A parte autora manifestou acerca do laudo 

pericial (ID 16691179. O prazo transcorreu in albis, sem manifestação da 

ré (ID 17523262). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 25/01/2018. A parte ré, embora 

devidamente citada, deixou de ofertar contestação no prazo legal. Dessa 

forma, a decretação de sua revelia é medida que se impõe, na forma do 

art. 344, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 12803976), laudo pericial corroborados 

pelo boletim de atendimento da Prefeitura de Várzea Grande. Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda completa da mobilidade de um dos JOELHO o 

percentual incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo 

da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Já no 

caso de lesão em ESTRUTURAS CRÂNIO FACIAIS o percentual incidente é 

de 100% (cem por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) , que resulta a quantia de – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Considerando que o laudo pericial acostado 

consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em joelho esquerdo 

é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado 

sobre o montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (quatro mil, setecentos e vinte 

e cinco reais). Em relação à lesão de estrutura crânio faciais, o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a é de 

10% (dez por cento) cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),, encontra-se o valor 

de R$ 1.350,00 (um mil e oitenta e sete reais). Somando-se o valor de 

cada segmento corporal, obtém-se o montante de R$ 3.037,50 (três mil e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (25/01/2018). 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032724-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WILSON DE OLIVEIRA FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Wilson de 

Oliveira Freitas em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, 

em que pretende a condenação da reclamada ao pagamento da diferença 

do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte reclamante que em 

12/03/2017 sofreu um acidente de trânsito, ocasionando invalidez 

permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Informa que 

formulou pedido administrativo, mas recebeu indenização em valor menor 

do que acredita ser devido. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo 

passivo. Aponta a inexistência de laudo do IML. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por já ter sido adimplida a indenização. 

A audiência de conciliação restou frustrada (ID 17087562). Laudo pericial 
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(ID 17087562). Impugnação a contestação (ID 17864378). A parte autora 

manifestou acerca do laudo pericial (ID 17864378). O prazo transcorreu in 

albis, sem manifestação da ré. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que 

sofreu um acidente de trânsito na data de 12/03/2017. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do polo passivo Com 

relação a preliminar de alteração do polo passivo para Seguradora Líder 

S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. DPVAT. 

AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. GRADUAÇÃO. 

NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A presença da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é obrigatória, sendo 

permitido à vítima do sinistro escolher qualquer seguradora que faça parte 

do consórcio de seguro obrigatório para responder pelo pagamento deste. 

Caso em que estando no polo passivo a autora e sendo a ré responsável 

também pelo pagamento do seguro a época do sinistro, não há falar em 

substituição do polo passivo. 2. Prova pericial que reconhece que as 

lesões decorreram ou se agravaram em razão do acidente. Nexo causal 

suficientemente demonstrado. 3. O egrégio STJ, com base na Lei dos 

Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, 

pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do seguro 

DPVAT, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 

1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 4. Ônus sucumbenciais 

– decaimento proporcional mantida a distribuição definida na sentença. 

Majoração da verba honorária devida ao patrono do autor, e fixação com 

base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar com dignidade o 

profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO AUTOR PROVIDO E 

DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 70081228090, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 

29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da ausência do Laudo do IML 

Em sede de preliminar alegou a requerida a ausência de laudo do IML, pois 

a ausência desse documento demonstra falta de nexo causal entre os 

fatos alegados. Verifico que não merece prosperar tal preliminar, haja 

vista que é possível a comprovação do grau de lesão através de perícia 

médica, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - NULIDADE: 

AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - PRESCINDIBILIDADE - PERÍCIA JUDICIAL - 

SUFICIÊNTE - TABELA SUSEP - APLICAÇÃO - PROPORCIONALIDADE DAS 

LESÕES - SENTENÇA MANTIDA. 1. O laudo do IML não é documento 

imprescindível para a propositura da demanda e pode ser substituída por 

outras provas constantes nos autos. 2. O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez 

parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez" - Súmula n° 474 - conforme 

tabela da SUSEP. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação 

Cível 1.0024.14.016792-5/001, Relator(a): Des.(a) Mariza Porto, 11ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2016, publicação da súmula em 

28/03/2016) Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo a análise do 

mérito. III – Do mérito. Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso (ID 15647299) e laudo pericial. 

O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Tem-se 

que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência 

de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 

11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da análise da tabela de 

percentuais, constata-se que para o caso de perda completa da 

mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual incidente é de 

70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo 

pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima 

em membro superior esquerdo é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Depreende-se que houve o 

pagamento na esfera administrativa da quantia de R$ 951,75 (novecentos 

e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) (ID 17588135). Assim, 

denota-se que a autora faz jus ao recebimento da diferença de 

indenização constatada pela perícia médica judicial e o valor percebido na 

esfera administrativa, no montante de R$ 3.773,25 (três mil, setecentos e 

setenta e três reais e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 3.773,25 (três mil, setecentos e setenta e 

três reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(12/03/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022652-58.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AROLDO APARECIDO BARBOSA GONCALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Aroldo Aparecido Barbosa Gonçalves, em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a condenação da 

reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que em 16/10/2016 sofreu um acidente de trânsito, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Informa que tentou formular pedido administrativo, mas a ré 

se recusou a receber seu requerimento. Junto à inicial vieram os 

documentos. A audiência de conciliação restou frustrada (ID 16178116). 

Laudo pericial (ID 16178116). A Certidão de ID 17910959 consigna a 

citação da ré e o transcurso do prazo in albis da parte da requerida, para 

apresentar contestação e manifestar-se quanto ao laudo pericial. A parte 

autora manifestou acerca do laudo pericial (ID 16681867). Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 16/10/2016. 

A parte ré, embora devidamente citada, deixou de ofertar contestação no 

prazo legal, inclusive não tendo se manifestado nos autos. Dessa forma, a 

decretação de sua revelia é medida que se impõe, na forma do art. 344, do 

CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora. Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a 

pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais relativas ao seguro 

obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. 

Indiscutivelmente, estão aportadas no feito o boletim de ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 14357901), laudo pericial corroborados 

pelo boletim de atendimento da Prefeitura de Municipal de Cuiabá. Certo o 

direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser 

pago a título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de 

invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 333 de 651



vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Tem-se que o valor estipulado em lei no caso de 

Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 

11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de OMBRO o percentual 

incidente é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo da 

indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a 

quantia de – R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais). Já no 

caso de perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer UM DOS 

DEDOS DO PÉ o percentual incidente é de 10% (dez por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) , que 

resulta a quantia de – R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). 

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete o autor relativo ao ombro esquerdo é de 50% 

(cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e trinta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). Em relação à lesão de um dos dedos do pé 

esquerdo, o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que 

acomete a é de 50% (cinquenta por cento) cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta 

reais), encontra-se o valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco 

reais). Somando-se o valor de cada segmento corporal, obtém-se o 

montante de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.362,50 

(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título 

de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao 

mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir 

da data do sinistro (16/10/2016). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Processo nº 1002418-89.2017.8.11.0041 Sentença Em regime de exceção 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

ajuizada por Ana Paula Santos da Silva, contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, com o escopo de receber indenização advinda de seguro 

obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito. Para tanto, aduz a 

reclamante que é filha do de cujus Silvio Soares da Silva vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 19/05/2014, vindo a óbito, portanto, fazendo jus ao 

pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos (id. 4713978 - 

Pág. 1/id. 4714130 - Pág. 4). Despacho determinando emenda à inicial (id. 

4724294 - Pág. 1). A parte autora dá cumprimento à ordem emanada pelo 

Juízo, além de carrear aos autos documentos (id. 5605724 - Pág. 1/id. 

5771372 - Pág. 1). Despacho inicial (id. 10405576 - Pág. 1). A parte ré 

pugna pela habilitação de advogados, bem como juntada de documentos 

(id. 11740490 - Pág. 1 e id. 11740491 - Pág. 1/ id.11740515 - Pág. 5). 

Termo de sessão de conciliação (id. 11889929 - Pág. 1). A parte requerida 

apresentou contestação arguindo preliminar de alteração do polo 

passivo/ilegitimidade que será analisada a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por já ter sido adimplida, em parte, a 

indenização (id. 12082264 - Pág. 1/id. 12082270 - Pág. 8). Impugnação à 

contestação juntada no id. 12103211 - Pág. 1/5. Intimação para as partes 

manifestarem acerca do laudo pericial (id. 12556395 - Pág. 1). A parte 

reclamante se manifesta da determinação judicial retro (id. 14538114 - 

Pág. 1), no entanto, a parte ré deixou de manifestar (id. 17266257 - Pág. 

1). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro 

DPVAT, sob o argumento de que a vítima de acidente de trânsito, ocorrido 

em 19.05.2014, vindo a óbito, é seu pai, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Passo à análise da preliminar suscitada. I - Da legitimidade 

passiva ad causam da seguradora/alteração do polo passivo. Com relação 

a preliminar de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder 

S/A no polo passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da 

parte ré, uma vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio 

responde pelo pagamento da indenização decorrente do Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ 

quanto ao valor indenizatório, no que merece redução. Pedido de 

substituição do pólo passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., 

desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com 

a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está 

condicionado apenas à prova do acidente e do dano decorrente. 

Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o valor da indenização 

deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei 

nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/07, não faz 

diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba honorária reduzida. 

APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 

70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a 

responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. Passo 

à análise de mérito. II - Mérito. Pretende a requerente receber da 

reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que a 

vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 19.05.2014, vindo a óbito, é seu 

pai, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Da documentação que 

acompanha a inicial, verifico que os autores fazem jus ao prêmio advindo 

do seguro DPVAT. Indiscutivelmente, estão aportados no feito o boletim de 

ocorrência (id. 4714042 - Pág. 1/2), certidão de óbito (id. 5771296 - Pág. 

2), evidenciando o evento danoso. Ademais, a certidão de óbito (id. 

5771296 - Pág. 2) e a ação de cobrança de indenização de seguro 

obrigatório proposto pelos irmãos da Requerente e a esposa, e demais 

documentos (id. 5771354 - Pág. 3/id. 5771363 - Pág. 3), afirmam que a 

autora e mais outros dois filhos do de cujus são os únicos herdeiros. 

Portanto, certo o direito a indenização. Nesta seara, tem-se que o valor 

estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência morte, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Todavia, consta dos autos que o quantum devido a 

título de indenização advindo de seguro obrigatório DPVAT foram 

adimplidas a importância de R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta 

reais) atinentes às quotas-partes da esposa e dois dos três filhos do de 

cujus, devidamente comprovado pela documentação colacionados pela 

parte Requerente. A indenização em caso de morte deve ser paga 

conforme art. 4º da Lei 6.194/74, alterada pela redação dada pela Lei 

11.482/2007: “Art. 4o A indenização no caso de morte será paga de 

acordo com o disposto no art. 792 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 - Código Civil”. Estabelece o art. 792, do Código de Processo Civil: 

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por 

qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será 

pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos 

herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”. 

Destarte, deve a seguradora adimplir a quota parte da autora no valor de 

R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais). O montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora, a partir da data da citação (art. 405 do CC), e correção monetária 

pelo INPC, a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 
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PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a requerida ao 

pagamento do importe de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta 

reais), a título de seguro obrigatório – causa morte, acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção 

monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro. Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito, 

em regime de exceção.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001311-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES CESAR CAMPOS DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001311-73.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HERCULES CESAR CAMPOS DE SIQUEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT ajuizada por Hercules Cesar Campos de Siqueira, em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento do Seguro Obrigatório. Para 

tanto, aduz a parte reclamante que em 23/10/2017 sofreu um acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Informa que formulou pedido administrativo, mas não 

recebeu qualquer resposta. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação, pugnando pela alteração do polo 

passivo. Aponta a ausência de pedido administrativo e de sua recusa. No 

mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, por insuficiência 

probatória do registro de ocorrência e inexistência de prova de invalidez. 

A audiência de conciliação restou frustrada (ID 13386462). Laudo pericial 

(ID 13386462). As partes manifestaram-se acerca do laudo (ID 15611459 

e 17210013). Impugnação a contestação (ID 15611072). Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 23/10/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I – Do pedido de alteração do 

polo passivo Com relação a preliminar de alteração do polo passivo para 

Seguradora Líder S/A, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: APELAÇÕES CIVEIS. SEGUROS. 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

GRADUAÇÃO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS 1. A 

presença da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. Caso em que estando no polo passivo a 

autora e sendo a ré responsável também pelo pagamento do seguro a 

época do sinistro, não há falar em substituição do polo passivo. 2. Prova 

pericial que reconhece que as lesões decorreram ou se agravaram em 

razão do acidente. Nexo causal suficientemente demonstrado. 3. O 

egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos 

do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária 

nas indenizações do seguro DPVAT, determinando a incidência a partir do 

evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. 

4. Ônus sucumbenciais – decaimento proporcional mantida a distribuição 

definida na sentença. Majoração da verba honorária devida ao patrono do 

autor, e fixação com base no § 8 do art. 85 do CPC, de molde a remunerar 

com dignidade o profissional. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELO DO 

AUTOR PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação Cível, Nº 

70081228090, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-05-2019) Ademais, aplica-se ao caso 

a responsabilidade solidária. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - 

Da falta de interesse de agir e ausência de comprovação da entrega de 

documentos Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de 

agir em face de não esgotamento das vias administrativas e da não 

comprovação da entrega dos documentos na seara administrativa, o que 

não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre acesso 

ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a 

doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de 

agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das 

vias administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo a análise do mérito. III – 

Do mérito. De início, cumpre apontar, em que pese ausente boletim de 

ocorrência, presente nos autos a Certidão de Ocorrência do SAMU, 

atestando a atendimento da parte autora, vítima de acidente consistente 

em queda de moto. Demais disso, corroborando com a certidão de 

ocorrência, tem-se que o histórico clínico do Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá relata ter sido a parte autora vítima de acidente de trânsito, sendo 

documentos suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o 

acidente e a lesão. Outrossim, a Lei 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada do Boletim de Ocorrência, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Da documentação que acompanha a 

inicial, verifico que a pessoa vitimada se enquadra nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, estão aportadas no feito a Certidão de 

Ocorrência do SAMU evidenciando o evento danoso (ID 11455240) e o 

laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua 

fixação. O montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT 

deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes 

pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi 

realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3°, 4°, 5° e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

completa da mobilidade de um dos MEMBROS SUPERIORES o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima em membro superior direito é de 50% (cinquenta por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante 

indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de 

mora a partir da data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária 

contada a partir do evento danoso. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e 

cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro (23/10/2017). Condeno ainda a 

parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 

85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003018-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1003018-76.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Daniel Ferreira da 

Costa contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24/09/2017, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 13430217) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 24/09/2017. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o histórico clínico e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do punho o percentual incidente é de 25% (vinte 

e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (24/09/2017). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005860-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005860-29.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Trata-se de Ação Ordinária que move IZABEL CRISTINA DOS 

SANTOS em face do BANCO DO BRASIL SA. Alega a parte autora que foi 

surpreendida ao ver seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes 

referente a um valor lançado pela ré, de R$ 101,69 (cento e um reais e 

sessenta e nove centavos). Argumenta que não possui qualquer débito 

com a parte requerida, de modo que a inserção do nome nos serviços de 

proteção ao crédito é indevida. Requer, por sua vez, a concessão da 

liminar para que a requerida proceda com a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito e no mérito a procedência do pedido para 

declarar inexistente o débito, bem como a condenação da requerida em 

danos morais. Junto à inicial vieram os documentos. Liminar deferida ( id 

12354595). Citada, a requerida ofertou contestação ( id 12801192) 

arguindo preliminar de falta de interesse de agir e a questão processual de 

impugnação à Justiça Gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência do 

pedido inicial ao argumento de existência de débito regular, sendo que a 

inscrição do nome advém do exercício regular de direito. A parte autora 

não apresentou impugnação à contestação. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Atento aos princípios 

da economia e celeridade processual, conheço diretamente do pedido 

julgando antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, I do Código 

de Processo Civil. Passo à análise das preliminares e questões 

processuais trazidas à baila. A preliminar de falta de interesse de agir se 

confunde com o mérito da causa, uma vez que a licitude da conduta da 

requerida é justamente o ponto fulcral da presente demanda. Portanto, 

como tal será analisada. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA A 

assistência judiciária é uma garantia que visa possibilitar a qualquer 

pessoa, dentre os menos afortunados, que tenha a defesa de seu direito 

ameaçado ou desrespeitado, não sendo, pois, um favor, mas uma garantia 

constitucional, que dispensa a demonstração do conceito de pobreza no 

sentido sociológico. Prevalece o conceito de pobreza para todos os que 

tenham o padrão de vida razoável, mas que destes rendimentos não 

possam tirar para custas e honorários sem que lhes acarrete dificuldade 

econômica. O art. 99, §3º, do CPC, possui a seguinte redação: “(...) 

presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. (...)” A jurisprudência tem se 

posicionado no sentido de que, para a obtenção dos benefícios da Justiça 

Gratuita, basta a simples afirmação de pobreza. Assim, apesar de gozar 

de presunção juris tantum de veracidade do pleito, a simples afirmativa de 
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pobreza ou ausência de recursos financeiros é suficiente para a 

concessão do pedido. Esse, a propósito, é o entendimento do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PROPRIEDADE DE 

IMÓVEL OBJETO DE IPTU - HIPOSSUFICIÊNCIA - REEXAME DA CONDIÇÃO 

DE NECESSITADO - SÚMULA 7/STJ 1. A orientação pacífica deste 

Superior Tribunal de Justiça é de que a assistência judiciária gratuita pode 

ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de 

necessitado, sendo suficiente a simples afirmação do estado de pobreza 

para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se 

tiver fundadas razões, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 1.060/50. 

2. A propriedade de bem imóvel (que deu origem à dívida do IPTU), bem 

como a mera constituição de advogado para a causa, por si só, não 

descaracteriza a hipossuficiência para os efeitos legais. 3. Tendo o 

Tribunal de origem, com apoio no material fático-probatório constante dos 

autos, afirmado que o recorrido faz jus à gratuidade por não possuir 

situação financeira para arcar com os gastos processuais, infirmar tal 

entendimento implica em reexame de provas, a incidir no óbice da Súmula 

07 /STJ. 4. Recurso especial não provido. In casu, sem maiores 

sobressaltos tenho que a impugnação não merece prosperar, eis que a 

parte impugnante apenas fica no campo das alegações, não colacionando 

meios de prova robustecendo suas ilações, o que por si só não tem o 

condão de comprovar que o impugnado possui condições financeiras. 

Assim, REJEITO a Impugnação à Justiça Gratuita. Superadas essas 

questões, conduzo à análise da matéria de fundo. Objetiva a parte autora 

indenização por danos morais sofridos em decorrência de inserção 

indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. Sem maiores 

delongas, tenho que a pretensão autoral não merece guarida. Verifico no 

presente caso que cabia à parte reclamada impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade dos débitos, o que o fez, conforme se verifica nos documentos 

acostados à contestação ( id 12801192), onde apresentou os contratos 

devidamente assinados pela parte reclamante ( id 12801214) e as faturas 

do cartão ( id 12801209). A semelhança entre as assinaturas é verificada 

a olho nu, notadamente em relação àquela lançada nos documentos 

pessoais juntados pela parte autora, o que pressupõe ter sido realizada 

pela mesma pessoa, sem necessidade de perícia. Urge salientar que a 

reclamante, na impugnação, não infirmou os documentos apresentados na 

contestação, ônus que lhe cabia. Assim, restou comprovada a existência 

da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou 

os serviços da parte reclamada. Como corolário lógico, não há falar em 

negativação indevida, tampouco em indenização a título de danos morais, 

pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. A respeito da temática, colaciono os seguintes julgados: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE 

INDÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA 

DE CONTRATAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS 

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. Nos termos do art. 

1.010, II, do CPC, e por força do princípio da dialeticidade, a apelante deve 

necessariamente expor, em sua petição recursal, os motivos com que 

impugna os fundamentos contidos na sentença. Sem as razões do 

inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. Caso concreto em que 

a inconformidade da autora se ressente de regularidade formal, na medida 

em que deixou a recorrente de contrapor, fundamentadamente, as razões 

de decidir contidas na sentença que julgou improcedente o pedido porque 

embora não haja contrato escrito nas pactuações de telefonia fixa, a ré se 

desincumbiu do ônus probatório, uma vez que acostou a fatura que 

originou o débito e as informações de cadastro do sistema, cujos 

endereços de remessa são os mesmos indicados na peça proemial. 

Descumprimento do art. 1.010, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Recurso não conhecido. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível 

Nº 70079152278, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/11/2018) RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. RÉ QUE ANEXOU FATURAS REFERENTES AOS 

SERVIÇOS PRESTADOS. TELEFÔNICA QUE É SUCESSORA DA GVT. 

ENDEREÇO CONSTANTE NOS DOCUMENTOS QUE É O MESMO DO 

INFORMADO NA EXORDIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008030421, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 30/11/2018) Ante o exposto, com fundamento 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos deduzidos na inicial. REVOGO a liminar concedida ( id 12354595). 

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, face ao 

deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho 

suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se 

houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 

(cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020626-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANIVALDA LUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GABILAN SANCHES OAB - MT17255/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1020626-53.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Janivalda Luz da Silva 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 27/03/2019, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. Realização de 

avaliação médica (ID n. 26606991) sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É 

o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber 

da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de 

que sofreu um acidente de trânsito na data de 27/03/2019. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 
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Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o prontuário médico e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do tornozelo o percentual incidente é de 25% 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais). Considerando que o laudo pericial 

acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 75% 

(setenta e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o 

montante de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

encontra-se o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser 

pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data do sinistro (27/03/2019). Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015765-29.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVANO DOS SANTOS SILVA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Cuida-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SÃO 

CARLOS BLOCO 42, representado pelo síndico SILVANO DOS SANTOS 

SILVA em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S/A. Aponta a parte reclamante 

que é titular da matrícula nº. 46349-3 e que foi surpreendida com os 

valores das faturas de água referentes aos meses de junho ( R$ 

1.739,49), julho ( R$ 1.537,71) e agosto ( R$1.941,27) de 2016, por serem 

exorbitantes e destoarem do real consumo. Ao tentar solucionar o 

problema administrativamente não logrou êxito. Assim, afirmando que os 

valores são exorbitantes e que não corresponde ao consumo real, pugna 

pela concessão da tutela antecipada para que a reclamada mantenha o 

fornecimento do serviço e se abstenha de incluir o nome da requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a declaração de 

inexistência dos débitos e indenização por danos morais. Com a inicial 

vieram os documentos. Tutela antecipada indeferida ( id 9070610). 

Contestação apresentada ( id 10247778), suscitando a preliminar de coisa 

julgada com relação à fatura de 06/2016. No mérito, alegou a regularidade 

do hidrômetro, sendo a cobrança legítima. Ao final, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentar impugnação à contestação. Vieram-me os 

autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. O deslinde da 

controvérsia não reclama dilação probatória, razão pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art . 355, inciso I do CPC. 

Passo a análise da preliminar suscitada pela parte requerida. COISA 

JULGADA A parte requerida sustentou a existência de coisa julgada 

material em relação ao pedido de inexistência de débito quanto a fatura de 

06/2016, uma vez que decidida, por sentença transitada em julgado, no 

autos do processo n. 8046996-75.2016.811.0001 que tramitou perante o 

5º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital. Com razão à parte ré. 

Cumpre-me registrar que a coisa julgada constitui pressuposto processual 

negativo consistente na existência de duas ações idênticas, vale dizer, 

tendo uma delas sentença transitada em julgado. Assim, para que haja 

coisa julgada, é necessária a repetição de ação que já foi decidida por 

sentença, de que não caiba recurso, conforme inteligência do art. §4º do 

art. 337 do CPC. Art. 337. § 4o Há coisa julgada quando se repete ação 

que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Realmente, verifico 

que o pedido de inexistência do débito com relação à fatura do mês 

06/2016, com valor de R$ 1.739,49, também foi realizado no feito tombado 

sob o nº. 8046996-75.2016.811.0001 que tramitou perante o 5º Juizado 

Especial Cível da Comarca da Capital. Em consulta aos autos 

retromencionados e documentos colacionados junto à contestação, 

infere-se que fora proferida sentença de improcedência, constando-se a 

regularidade da cobrança, cuja decisão transitou em julgado. Dessa 

maneira, não há dúvida que se cuida pedido abarcado pela coisa julgada 

material, sendo imperiosa, pois, a extinção do referido pleito sem 

resolução do mérito. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, sem 

resolução de mérito, os pedidos concernentes à fatura de água do mês 

06/2016, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo 

Civil. Superada essa questão, conduzo ao exame da matéria de fundo. 

Cinge a questão acerca da suposta irregularidade em relação ao 

faturamento das faturas dos meses julho/2016 (R$ 1.537,71) e 

agosto/2016 ( R$1.941,27). Inicialmente convém consignar que estamos 

diante de uma legislação consumerista, devendo incidir as regras do 

Código de Defesa do Consumidor. Porém, em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além 

da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. No entanto, 

na hipótese sub judice, em sede contestação, a reclamada alega que 

vistoriou o hidrômetro da residência da autora e não constatou nenhuma 

irregularidade, sendo os valores das faturas os efetivamente consumidos 

pela reclamante. Junta aos autos fotos e telas sistêmicas , os quais 

demostram a regularidade do hidrômetro. Com efeito, extrai-se do laudo 

que o valor faturado nos meses debatidos correspondem ao consumo 

registrado a época da leitura. Destaco ainda que as faturas anteriores e 

posteriores possuem registros de consumo próximo ao das faturas 

discutidas nos autos. Com efeito, repisando argumento expendido por 

ocasião da preliminar, as faturas dos meses de janeiro a junho de 2016 

foram declaradas regulares por sentença transitada em julgado e, como 

se vê, o consumo é próximo do registrado nas faturas discutidas nos 

autos. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade praticada pela 

concessionária, que prestou prestou serviço adequado, em consonância 

ao Código de Defesa do Consumidor. O artigo 6º, o CDC determina que o 

consumidor tem o direito a um serviço adequado e de qualidade. Senão 

Vejamos: “Art. 6º - São direitos básicos do consumidor X - a adequada e 

eficaz prestação dos serviços públicos em geral”. Ainda o artigo 22 fala 

especificamente sobre a obrigação das concessionárias prestarem um 

serviço de qualidade: “Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
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eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único - 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 

reparar os danos causados, na forma prevista neste Código”. Sobre o 

caso em estudo, a Corte Estadual tem o seguinte entendimento: “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – 

AUMENTO NO REGISTRO DO CONSUMO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – NÃO COMPROVAÇÃO – VÍDEO 

PRODUZIDO UNILATERALMENTE E SEM O CONTRADITÓRIO DA PARTE 

REQUERIDA – MEIO INIDÔNEO DE PROVA – PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA 

PELO INMETRO – REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO – CONSTATAÇÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Não constitui meio de prova idôneo o vídeo 

juntado com a petição inicial, quando verificado que este foi produzido 

unilateralmente e sem o crivo do contraditório, ainda que não tenha sido 

impugnado especificamente pela parte requerida.Constatada a 

regularidade do hidrômetro da unidade consumidora do autor, por meio de 

laudo pericial elaborado pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia, deve ser mantida a sentença que julgou 

improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais 

fundados na irregularidade no registro do consumo de água”.(Ap 

67590/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 

24/10/2016) Portanto, entendo regular a leitura do consumo faturado e a 

cobrança pelo fornecimento de água. No que tange à indenização por 

danos morais, como consectário lógico da ausência de responsabilidade, 

inexiste direito aos danos morais pleiteados. Diante do exposto: a) JULGO 

E DECLARO EXTINTO, sem resolução de mérito, os pedidos concernentes 

à fatura de água do mês 06/2016, com fundamento no artigo 485, inciso V, 

do Código de Processo Civil. b) nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os demais 

pedidos iniciais. Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) do 

valor atualizado da ação, na forma do artigo 85, §2º, do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas às formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042607-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYCKA WILLANY LISBOA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1042607-75.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Raycka Willany Lisboa 

Oliveira contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e danos morais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na 

madrugada do dia 09/11/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido e falta de nexo de causalidade entre o 

fato e o dano. Realização de avaliação médica (ID n. 26603987), sendo 

apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 09/11/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada verifico que não merece guarida, uma vez 

que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de 

interesse de agir Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de 

interesse de agir em face de não esgotamento das vias administrativas, o 

que não merece prosperar. Diante do princípio constitucional de livre 

acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e 

frente a doutrina aplicada à espécie, não há de se cogitar em falta de 

interesse de agir por carência de ação. Ademais, não é necessário o 

esgotamento das vias administrativas para ingressar com demanda 

judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. III – Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito o boletim de ocorrência evidenciando o evento danoso, o 

laudo médico e o laudo pericial. Certo o direito a indenização, passo a 

análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(09/11/2018). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 339 de 651



Processo Número: 1010890-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1010890-11.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Francisco de Assis 

Ferreira de Araújo contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido na 

madrugada do dia 13/12/2017, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos. A parte requerida apresentou contestação arguindo a 

preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência 

dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito 

pretendido e falta de nexo de causalidade entre o fato e o dano. 

Realização de avaliação médica (ID n. 26609642), sendo apresentado 

laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pretende a parte 

requerente receber da reclamada o valor referente ao seguro DPVAT, sob 

o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na data de 13/12/2017. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA PETITA¿ NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Da falta de interesse de agir Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas, o que não merece prosperar. Diante 

do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 5º, inc. 

XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à espécie, 

não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência de ação. 

Ademais, não é necessário o esgotamento das vias administrativas para 

ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar 

ventilada. III – Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico 

que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao 

seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o laudo médico e o laudo 

pericial. Certo o direito a indenização, passo a análise de sua fixação. O 

montante a ser pago a título de indenização por seguro DPVAT deve 

observar o grau de invalidez previsto na tabela de acidentes pessoais 

adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a perícia foi realizada 

de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada pela Medida 

Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, que 

disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores o percentual 

incidente é de 70% (setenta por cento) do valor máximo da indenização – 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). que resulta a quantia de – R$ 

9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o 

laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a 

vítima é de 50% (cinquenta por cento), cujo percentual deverá ser 

calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais). Nesse passo, o montante indenizatório a 

ser pago deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da 

data da citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do 

evento danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro 

(13/12/2017). Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito em Regime de Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024480-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI PERES LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1024480-55.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Giovani Peres Leal 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, em que pretende a 

condenação da reclamada ao pagamento da importância do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ressarcimento por despesas 

médicas suplementares no valor de R$ 742,54 (setecentos e quarenta e 

dois reais e cinquenta e quatro centavos). Para tanto, aduz a parte 

reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 05/05/2018, 

ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida 

apresentou contestação arguindo a preliminar de ilegitimidade passiva e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais, uma vez que a parte autora logrou êxito em receber o 

valor do seguro em sede administrativa. Realização de avaliação médica 

(ID n. 27153185) sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em 

seguida as partes. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 05/05/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I- Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada 

verifico que não merece guarida, uma vez que qualquer seguradora 

pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da indenização 

decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, eis o aresto 

jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença ultra petita quanto ao valor indenizatório, no que 

merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com inclusão da 

Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação do art. 5º 

da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.482/2007, o 

pagamento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 340 de 651



e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a invalidez permanente, o 

valor da indenização deve corresponder a até 13.500,00, porquanto o 

inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da invalidez. Verba 

honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E SENTENÇA 

REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR “ULTRA PETITA” NO 

PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 16/12/2009). Posto isso, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Mérito Da documentação que acompanha 

a inicial, verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais 

relativas ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. No entanto, insta salientar que a importância de R$ 1.687,50 

(mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) já foi paga à 

parte autora em sede administrativa, conforme comprova a documentação 

acostada aos autos, da soma dos valores encontrados em razão da 

perícia médica, deverá ser subtraído o montante quitado 

extrajudicialmente. Indiscutivelmente, foram juntados no feito o boletim de 

ocorrência evidenciando o evento danoso, o relatório clínico, o laudo 

médico e o laudo pericial. Vamos, portanto, à análise dos valores 

supostamente devidos. O montante a ser pago a título de indenização por 

seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez previsto na tabela de 

acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. Conforme se infere, a 

perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 6.194/74 com redação dada 

pela Medida Provisória nº. 451/2008, convertida em Lei nº. 11.945/2009, 

que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez 

permanente decorrente de trânsito para fins de seguro obrigatório. Nesta 

seara, tem-se que o valor estipulado em lei no caso de Seguro DPVAT, 

com a ocorrência de invalidez permanente, é de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei n. 11.482/07, que alterou 

os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 

análise da tabela de percentuais, constata-se que para o caso de perda 

anatômica e/ou funcional do pé o percentual incidente é de 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 6.750 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna 

que o grau da invalidez que acomete a vítima é de 25% (vinte e cinco por 

cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 

6.750 (seis mil setecentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Portanto, nota-se que o valor devido à parte autora já foi integralmente 

pago em sede administrativa, conforme comprovado, não havendo que se 

falar em reajuste do valor. No que tange à suposta indenização por 

despesas médicas e suplementares, tenho que não merece prosperar, 

visto que a parte autora não logrou em comprovar, por meio de notas 

fiscais e afins, o nexo causal entre os documentos comprobatórios de 

pagamento e o fato danoso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão inicial, uma vez que o valor indenizatório devido já foi 

integralmente quitado pela parte requerida, e condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito em Regime de 

Exceção Provimento n. 18/2020-CM

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027943-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIZIO DE PAULA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027943-39.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDENIZIO DE PAULA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

ajuizada por Valdenizio de Paula Ferreira contra Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de 

acidente de trânsito, ocasionando invalidez permanente, portanto, fazendo 

jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. A parte 

requerida apresentou contestação arguindo preliminares de alteração do 

polo passivo, ausência do interesse de agir e invalidade do boletim de 

ocorrência, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido. Realização de avaliação médica (ID 22964071), 

sendo apresentado laudo pericial, manifestando-se em seguida as partes. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito. 

Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad 

causam da seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da 

demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da 

demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que 

qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento 

da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas e da não comprovação da entrega 

dos documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. III – Boletim de 

Ocorrência sem validade No que tange à preliminar arguida referente a 

não validade do Boletim de Ocorrência acostado nos autos, temos que 

como todo e qualquer documento público, o boletim goza de presunção de 

veracidade e legitimidade. Destarte, compete à parte requerida 

desconstituir tal presunção, mediante prova cabal, e não o fazendo, não 

se desincumbiu com o ônus que lhe tocava (art. 373, II, CPC). Outrossim, a 

Lei 6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada do Boletim de 

Ocorrência, prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante 

a exibição de prova do acidente e do dano decorrente. Por tais 

argumentos, afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. IV- 

Mérito Da documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa 

vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, 

fazendo jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, 

foram juntados no feito o Boletim de Ocorrência evidenciando o evento 

danoso (ID 14965126) e o laudo pericial (ID 22964071). Certo o direito a 

indenização, passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a 

título de indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional de qualquer uma das 
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MÃOS o percentual incidente é de 70% (setenta por cento) do valor 

máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que 

resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais). Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau 

da invalidez que acomete a vítima em sua mão direita é de 25% (vinte e 

cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Nesse passo, o montante indenizatório a ser pago 

deve ser atualizado, com incidência dos juros de mora a partir da data da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária contada a partir do evento 

danoso. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento do importe de 

R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo 

índice INPC a partir da data do sinistro. Condeno ainda a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 

CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034759-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARLI TERESINHA DIAS CAVALHEIRO REU: RODOBENS 

INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA Trata-se de Ação de 

Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por MARLI TERESINHA DIAS 

CAVALHEIRO em face de RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 

- SPE LTDA. Para tanto, afirma a parte reclamante que em 25 de fevereiro 

de 2015 adquiriu de Dennis Rapahel Rangel da Silva , mediante contrato de 

cessão de direitos e obrigações, uma unidade imobiliária n° 146, localizada 

no empreendimento denominado “Reserva Rio Cuiabá”. Nos termos do 

contrato, ficou pactuado que a autora pagaria o importe de R$ 318.000,00 

( trezentos e dezoito mil reais), com data de entrega prevista para 

30/05/2016. Com a cláusula de tolerância de 180 dias, findaria em 

novembro de 2016. Relata que efetuou o pagamento de todas as 15 

parcelas vincendas a partir de março de 2015 até maio de 2016, mais 

parcela balão com vencimento previsto para a data da entrega das chaves 

em 20/05/2016, pagando ainda uma taxa complementar com vencimento 

em 10/04/2017, totalizando R$ 90.088,71 , devidamente atualizada. 

Contudo, alega que a parte requerida não cumpriu sua parte na avença, 

uma vez que as obras foram finalizadas somente em junho de 2016, com 

entrega das chaves em 07/2017. Assim, pelo relevante atraso na entrega, 

notificou a parte requerida para a formalização do distrato com a 

devolução integral dos valores pagos, no entanto, a ré requereu a 

retenção de 25% dos valores pagos , o que entende ser indevido. Como 

consequência, verbera que sofreu danos materiais, estes a título de 

lucros cessantes, por deixar de auferir aluguel e emergentes, 

considerando o pagamento do ágio ao cedente, além de danos morais por 

toda a frustração que lhe acometeu. À vista disso, requer a concessão da 

liminar para que a reclamada proceda com a imediata devolução dos 

valores pagos; que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito e que se abstenha de realizar quaisquer 

atos previstos na cláusula/item 18.9, referentes ao mandato outorgado no 

contrato. No mérito, pugna pela rescisão do contrato de compra e venda 

com a restituição integral da quantia paga, além da condenação da parte 

requerida em danos materiais, a título de lucro cessante e danos 

emergentes. Requesta também, pela condenação da reclamada ao 

pagamento da multa contratual de 0,5% ( meio por cento) mensal mais 2% 

incidente sobre o valor até então pago, consoante cláusula 7.1 do 

instrumento contratual e danos morais. Junto à inicial vieram os 

documentos. Liminar foi parcialmente deferida, sendo indeferida a 

restituição de valores ( id11321920) A autora interpôs Recurso de Agravo 

de Instrumento, o qual foi parcialmente provido pelo Eg. Tribunal de Justiça 

para determinar que a requerida proceda com o depósito do valor 

incontroverso. A requerida ofertou contestação ( id 12815304) arguindo 

as preliminares de ilegitimidade passiva da ré Rodobens com relação ao 

pagamento da taxa de condomínio e falta de interesse de agir. No mérito, 

defendeu que a rescisão se deu por culpa exclusiva do autora, sendo 

legal a retenção dos valores pagos. Pugnou pela improcedência da ação. 

Impugnação à contestação ofertada no if 13d29396, rechaçando os 

argumentos expendidos na peça contestatória. A parte requerida, por 

força da liminar, depositou o valor de R$ 64.418,09 ( sessenta e quatro mil, 

quatrocentos e dezoito reais e nove centavos) ( id 113549957), o qual foi 

liberado em favor da parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. O deslinde da controvérsia não carece 

de dilação probatória, notadamente porque a matéria é de direito. Assim, 

atento aos princípios da economia e celeridade processual, conheço 

diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide, nos termos do 

artigo 355, I do Código de Processo Civil. Passo ao exame das preliminares 

suscitadas. I - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RODOBENS 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A COM RELAÇÃO À TAXA DE CONDOMÍNIO. 

A questão preliminar invocada não procede, à medida que os boletos de 

cobrança da taxa de condomínio eram encaminhados pela parte requerida, 

a qual detêm a responsabilidade do pagamento até a efetiva entrega do 

imóvel. Aliás, o parágrafo único, do artigo 7º e os artigos 25, §1º, e 34 

ambos do CDC, dispõe que todas as empresas que participam da cadeia 

de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis 

por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm 

alguma vantagem econômica. Ademais, é de notoriedade pública que a 

logomarca da empresa Rodobens sempre esteve estampada em todos os 

anúncios de publicidade do empreendimento em discussão. Destarte, se 

conclui que a requerida em questão possui pertinência subjetiva para a 

lide também com relação a suspensão da cobrança de taxa condominial. 

Posto isto, REJEITO a preliminar aventada. II - DA FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. A ré aventou a aludida preliminar ao argumento de que a parte 

autora não comprovou a quitação do contrato de compra e venda. Sem 

maiores digressões, tenho que a insurgência se confunde com o próprio 

mérito da causa, haja vista que o ponto nodal da demanda reside em 

averiguar a conduta da requerida em se recusar a restituir o valor integral 

do valor pago. Para tanto, é imprescindível verificar quais os valores 

efetivamente quitados pela parte autora. Logo, a matéria será analisada 

em momento oportuno, ou seja, no mérito. Superadas as questões 

prefaciais, conduzo ao exame da matéria de fundo em tópicos, para 

facilitar a compreensão. DO MÉRITO I - DA RESCISÃO DO CONTRATO Na 

hipótese ora examinada, vejo que do arcabouço probatório coligido aos 

autos, outra opção não resta, senão a de acolher o pedido inicial. A 

conduta irregular da parte adversa está claramente comprovada. A teor 

dos que consta nos autos, a parte autora demonstrou por meio do 

compromisso particular de promessa de compra e venda de imóvel e termo 

de cessão de obrigações jungidos à inicial que adquiriu o imóvel descrito 

na inicial, pagando o valor de R$ 77.405,38. É sabido que em se tratando 

de contrato, se uma das partes não adimplir sua obrigação contratual dará 

ensejo ao pedido de rescisão contratual pela parte adimplente. Infere-se 

que entrega do imóvel estava prevista 30/05/2016, que com o prazo de 

tolerância, teria prazo fatal em 30/11/2016. Ocorre que, conforme 

documentos coligidos à inicial, sobretudo a matrícula do imóvel, o 

empreendimento só foi concluído em meados de junho de 2017, sendo que 

as chaves foram entregues somente em 20/07/2017. A ré não logrou êxito 

em comprovar que a unidade imobiliária estava acabada dentro do prazo 

acordado, tampouco que avisou os autores sobre o atraso informado, ou 

seja, não desconstituiu de seu ônus probatório. Não obstante a arguição 

de que a parte autora não conseguiu o financiamento, as provas dos 

autos apontam em outro sentido, qual seja, de que a Caixa Econômica 

liberou o financiamento, conforme documentos contidos no id 13129288 

Logo, resta evidente a falha na prestação de serviço por partes das 

requeridas, pois houve um atraso injustificado na entrega da obra de 

aproximadamente 08 (oito) meses, já com a inclusão da cláusula de 

tolerância. Portanto, resta claro que a rescisão contratual pleiteada 

encontra-se motivada pelo atraso injustificado da entrega da obra por 
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culpa exclusiva das demandadas. É cediço que no Código Civil a liberdade 

de contratar é exercida em razão e nos limites da função social do 

contrato, e primando pelos princípios da probidade e boa-fé. In casu, o que 

se vê nos autos foi que as rés na execução do contrato não agiram com a 

necessária boa-fé objetiva, dando ensejo ao ajuizamento da presente 

ação. Corolário lógico da imposição contratual é a obrigatoriedade da 

entrega do imóvel na forma pactuada, o que não ocorreu, portanto, 

justificado o pleito de rescisão contratual. II - DA RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS Da documentação acostada nota-se que os autores 

efetuaram o pagamento de R$ 77.405,38 ( setenta e sete mil, quatrocentos 

e cinco reais e trinta e oito centavos). Nesse diapasão, os requerentes 

não podem ser penalizados com perda de parte dos valores pagos, como 

se fossem responsáveis pelo desfazimento do negócio. Tal circunstância, 

por si só, enseja a procedência do pedido de rescisão do contrato, bem 

como o de restituição integral dos valores despendidos a título de entrada, 

de pagamento das prestações avençadas e de comissão de corretagem, 

pois, resolvido o contrato, devem as partes retornar ao status quo 

anterior. Nesse sentido, eis os seguintes ensinamentos jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. 

AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. 1. Preliminar de 

ilegitimidade passiva. Ressarcimento da comissão de corretagem paga 

pelo promitente-comprador. Fundamento da reparação integral dos 

prejuízos decorrentes da inadimplência. Caracterizada a legitimidade 

passiva da promitente-vendedora. 2. Prefacial de mérito: prescrição das 

pretensões de rescisão contratual e de ressarcimento integral. Prazo 

decenal. Termo inicial. Actio nata. Data do descumprimento da avença 

(término do período de tolerância). 3. Descumprimento contratual: atraso 

na entrega da obra incontroverso. Caso fortuito e força maior. Não 

configuração das excludentes de ilicitude. 4. Pleito de resolução do 

contrato que é legítimo e decorre de culpa exclusiva da construtora, tendo 

os autores comprovado o cumprimento ordeiro e correto das suas 

obrigações até o prazo de entrega, circunstâncias nas quais não incidem 

redutores ou a cláusula penal por resolução imotivada. 5. Devido o 

ressarcimento da comissão de corretagem, paga pelo consumidor sem 

que, ao final, tenha, de fato, se beneficiado com o negócio. 6. A rescisão 

não se deu por vontade ou culpa do promitente-comprador, de modo que 

não há falar na fixação do termo inicial de incidência de juros moratórios a 

partir do trânsito em julgado da decisão que determina a devolução da 

quantia paga. Tratando-se de rescisão por atraso na entrega da obra, 

trata-se de descumprimento contratual de parte da promitente-vendedora, 

cabendo a incidência de juros moratórios sobre os valores da restituição a 

contar da citação. 7. Danos morais: inadimplemento contratual superior a 

um ano do término do prazo de tolerância que justifica o reconhecimento 

de danos morais. Valor fixado em sentença adequado aos padrões da 

Câmara. PRELIMINAR RECURSAL (ILEGITIMIDADE PASSIVA) REJEITADA. 

PREFACIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) AFASTADA. APELAÇÃO CÍVEL 

DA RÉ DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70081112559, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, 

Julgado em 06/06/2019) III - DO PAGAMENTO DA MULTA CONTRATUAL A 

autora também pleiteia o pagamento da multa contratual prevista no item 

7.1, em decorrência do atraso na entrega da obra. A cláusula dispõe que, 

em havendo atraso injustificado por parte da vendedora, será devido multa 

compensatória de 2% ( dois por cento) juntamente com juros de mora de 

0,5% ( meio por cento) ao mês de atraso, ambos incidentes sobre o valor 

já pago do preço. Verbis: 7.1 Havendo atraso injustificável na conclusão 

das obras, ocasionado por culpa exclusiva da VENDEDORA, e decorrido o 

prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, o COMPRADOR fará jus 

a uma multa compensatória no importe de 2% (dois por cento), mesmo 

momento em que passará a ser computado juros de mora de 0.5% (meio 

por cento) ae mês (pró-rata), ambos incidentes sobre o valor já pago do 

preço pelo COMPRADOR. Na hipótese, conforme já exposto, ficou 

evidente o atraso na entrega da obra de aproximadamente 08 ( oito) 

meses e, como consequência, a subsunção da conduta àquela descrita 

na cláusula penal. Nesse sentido, demonstrado o efetivo descumprimento 

do prazo por culpa da demandada, deve esta arcar com o pagamento da 

multa contratual de 2% ( dois por cento), acrescido de juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, sobre o preço até então pago pelo 

consumidor, desde a data que a obra deveria ter sido entregue ( 11/2016), 

com a tolerância contratual, até a efetiva conclusão ( 07/2017). IV - DO 

LUCRO CESSANTE Pugna a autora pelo arbitramento do valor 

correspondente a R$ 2.000,00 ( dois mil reais) mensais a título de lucro 

cessante, referente ao que deixou de auferir com a locação do imóvel 

durante o período de atraso. Os lucros cessantes são regulamentados 

pelo Código Civil, em seu Capítulo III – Das Perdas e Danos. O mencionado 

art. 402, determina que salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele 

efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. A respeito do 

tema, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, datada de 

28/11/2018, firmou o entendimento no sentido de que o prejuízo do 

promitente comprador pelo descumprimento de prazo para a entrega do 

imóvel objeto de contrato de compra e venda, a ensejar o pagamento de 

lucros cessantes é presumido, cabendo ao vendedor fazer prova que a 

mora contratual não lhe é imputável. Contudo, é inviável a cumulação da 

cláusula penal moratória com lucros cessantes, conforme também foi 

decidido pelo STJ na forma dos recursos repetitivos: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO 

INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. 

NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS 

PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA 

O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. 

INVIABILIDADE.1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do 

CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de 

indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida 

em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros 

cessantes.2. No caso concreto, recurso especial não provido. REsp 

1635428 / SC, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado julgado em 

22/05/2019, DJe 25/06/2019) (grifei). Logo, cabível a aplicação à ré da 

penalidade prevista no contrato para o período do atraso, o que afasta a 

indenização pelos lucros cessantes. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CLÁUSULA PENAL. 

Restituição de valores. Responsabilidade da promitente vendedora pelo 

atraso na entrega da obra. Hipótese em que a parte ré não logrou 

demonstrar a ocorrência de circunstâncias inevitáveis ou imprevisíveis 

aptas a afastar o seu dever de entrega da obra na data aprazada. 

Solução do contrato que se impõe em face do inadimplemento contratual 

da promitente vendedora, o que autoriza a devolução integral dos valores 

despendidos pela outra parte contratante, sem qualquer retenção. 

Comissão de corretagem. Considerando que se trata de rescisão de 

contrato por culpa da promitente vendedora, não se discute a validade da 

cláusula que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de 

corretagem. Neste contexto, se trata de necessidade de retorno das 

partes ao status quo ante, o que autoriza o ressarcimento dos gastos 

comprovados com comissão de corretagem. Imposição de multa contratual 

pelo atraso na entrega da obra. Constatado o atraso na entrega do imóvel 

objeto do contrato, viável a imposição da multa contratualmente prevista, 

apenas não sendo possível a sua cumulação com lucros cessantes, 

conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 

970), o que não é o caso dos autos. Termo inicial dos juros moratórios. Os 

juros de mora sobre os valores a serem devolvidos incidem a contar da 

citação. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081563793, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno 

Tregnago Saraiva, Julgado em: 14-04-2020) V - DANOS EMERGENTES A 

parte autora sustenta danos materiais no total de R$ 16.649,50, em 

decorrência do prejuízo material oriundo da diferença entre o valor total 

recebido pela Rodobens e o gasto total da requerente com a referida 

contratação. Não obstante as argumentações expendidas pela parte 

autora, não há nos autos prova do pagamento do ágio e das quantias 

relatadas pela parte autora em favor do cedente, que não façam parte do 

contrato de compra e venda. Desta feita, improcede o pleito autoral neste 

tocante. VI - DOS DANOS MORAIS Por fim, no tocante ao pedido de 

indenização por dano moral, é assentado no Superior Tribunal de Justiça 

que o mero descumprimento contratual não enseja a indenização por 

danos morais. Todavia, no caso em apreço, tenho que o atraso no imóvel 

ultrapassou o mero aborrecimento, eis que do acervo probatório coligido, 

infere-se que o atraso foi substancial. Nesse sentido: COMPROMISSO DE 

COMPRA E VENDA Obra paralisada Hipótese em que os autores estavam 

com casamento marcado Dano moral in re ipsa Angústia e frustração 

evidentes Redução do quantum devido para R$ 10.000,00 que se mostra 

possível, segundo critério já adotado nesta Câmara Funções 

compensatória e intimidativa atendidas Correção monetária a partir de 
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quando o valor reparatório foi primeiramente definido Mera adequação 

numérica do decreto condenatório nesta instância Responsabilidade 

contratual Juros de mora da segunda citação Art. 405 do CC Apelo 

provido em parte, com observação. RECURSO ADESIVO Razões do 

inconformismo da parte Inexistência quanto aos motivos adotados pela r. 

sentença para a multa contratual Falta do mais básico elemento intrínseco 

de admissibilidade, lídimo pressuposto da eficácia devolutiva pretendida 

Art. 514, II, do CPC Precedentes do STJ Recurso adesivo não conhecido. 

(TJSP; Apelação 0015008-67.2012.8.26.0302; Relator (a): Ferreira da 

Cruz; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaú - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 19/11/2014; Data de Registro: 21/11/2014) Não 

se pode admitir que a situação exposta nos autos não passou de mero 

incômodo e desconforto. Com efeito, o fato narrado se traduziu em 

sentimento lesivo a intimidade e personalidade da requerente, portanto, 

forçoso reconhecer que o cenário apresentado é capaz de atingir sua 

moral. Concernente à quantificação da indenização, é cediço que o 

julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito formulado, devendo 

utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, para isso, as 

peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do causador do dano e 

consequências do ato, a condição econômica e financeira pessoal das 

partes, bem como observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à 

eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Sopesados 

tais vetores, considerando a gravidade da conduta ilícita e a extensão dos 

prejuízos aos lesados, reputo adequado arbitrar a quantia de R$ 10.000,00 

(dez mil reais). Ante o exposto: Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inc. I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para: a) DECRETAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes; b) 

CONDENAR a ré à restituição da quantia de R$ 77.405,38 (setenta e sete 

mil quatrocentos e cinco reais e trinta e oito centavos) devidamente 

corrigida pelo índice INCC, a partir do efetivo desembolso de cada parcela 

e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, 

abatendo-se da quantia já depositada pela parte requerida nos autos ( id 

13550163); c) CONDENAR a ré ao pagamento de multa de 2%( dois por 

cento) sobre o valor efetivamente pago e atualizado pela autora, 

acrescido de 0,5% ( meio por cento)de juros de mora por mês, retroativo a 

data prevista para entrega do imóvel 11/2016 até 07/2017. c) CONDENAR 

a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 

indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) , e correção 

monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do 

STJ). CONFIRMO a liminar deferida nos autos ( ID 11297056). Face à 

sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% 

( dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,§2° e 

3° do CPC. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, data registrada 

no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018125-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO PAZDZIORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

Processo nº 1018125-63.2018.8.11.0041 Sentença Em regime de 

exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT 

c/c Pedido de Danos Morais ajuizada por Tiago Pazdiziora contra Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, com o escopo de receber indenização 

advinda de seguro obrigatório DPVAT decorrente de acidente de trânsito. 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 30/05/2018, ocasionando invalidez permanente, portanto, 

fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos 

(id. 13836123 - Pág. 1/id. 13835879 - Pág. 9). Despacho inicial (id. 

13908720 - Pág. 1/id. 5). Termo de sessão de conciliação (id. 16182282 - 

Pág. 1). Laudo pericial confeccionado em audiência de conciliação (id. 

16182282 - Pág. 7/8). A parte reclamante manifesta do teor do laudo 

pericial (id. 16378802 - Pág. 1/15). A parte requerida apresentou 

contestação arguindo preliminares de alteração do polo passivo e falta de 

interesse de agir, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido (id. 16468448 - Pág. 1/id. 16468448 - Pág. 26), 

acompanhada de documentos (id. 16468450 - Pág. 1/id. 16468460 - Pág. 

24). A parte ré, intimada (id. 16182282 - Pág. 1), deixou de manifestar do 

teor do laudo pericial (id. 17036238 - Pág. 1). Despacho determinando a 

intimação do autor, para, querendo, apresentar impugnação à contestação 

(id. 17299936 - Pág. 1). Impugnação à contestação juntada no id. 

17537254 - Pág. 1/7). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pretende a parte requerente receber da reclamada 

o valor referente ao seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um 

acidente de trânsito na data de 30/05/2018. Passo a análise das 

preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 

do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II - Da falta de interesse de agir e 

ausência de comprovação da entrega de documentos Em sede preliminar, 

a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas e da não comprovação da entrega 

dos documentos na seara administrativa, o que não merece prosperar. 

Diante do princípio constitucional de livre acesso ao Poder Judiciário, art. 

5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, e frente a doutrina aplicada à 

espécie, não há de se cogitar em falta de interesse de agir por carência 

de ação. Ademais, não é necessário o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. Passo à análise do mérito. III - Mérito Da 

documentação que acompanha a inicial, verifico que a pessoa vitimada 

enquadra-se nas hipóteses legais relativas ao seguro obrigatório, fazendo 

jus ao recebimento de reparação indenizatória. Indiscutivelmente, foram 

juntados no feito a Boletim de Ocorrência (id. 13835915 - Pág. 1/2), Ficha 

de Pronto Atendimento (id. 13835905 - Pág. 1/3), Atestado Médico (id. 

13835905 - Pág. 4) evidenciando o evento danoso, bem como laudo 

pericial (id. 16182282 - Pág. 7/8). Portanto, certo o direito a indenização, 

passo a análise de sua fixação. O montante a ser pago a título de 

indenização por seguro DPVAT deve observar o grau de invalidez 

previsto na tabela de acidentes pessoais adotada pela legislação vigente. 

Conforme se infere, a perícia foi realizada de acordo com a Lei nº. 

6.194/74 com redação dada pela Medida Provisória nº. 451/2008, 

convertida em Lei nº. 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para 

auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de trânsito para fins 

de seguro obrigatório. Nesta seara, tem-se que o valor estipulado em lei no 

caso de Seguro DPVAT, com a ocorrência de invalidez permanente, é de 

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 8º, da Lei 

n. 11.482/07, que alterou os arts. 3o, 4o, 5o e 11 da Lei no 6.194, de 19 de 

dezembro de 1974. Da análise da tabela de percentuais, constata-se que 

para o caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos 

MEMBROS SUPERIORES o percentual incidente é de 70% (setenta por 

cento) do valor máximo da indenização – R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que resulta a quantia de – R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais). Considerando que o laudo pericial 
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acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu 

membro superior direito é de 25% (vinte e cinco por cento), cujo 

percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 2.362,50 

(dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Nesse 

passo, o montante indenizatório a ser pago deve ser atualizado, com 

incidência dos juros de mora, a partir da data da citação (art. 405 do CC), 

e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso. No que tange 

aos alegados danos morais sofridos pelo autor ante a não prestação de 

atendimento pela parte ré para protocolização do pedido administrativo e 

demais atos, tenho que não merece prosperar, visto que se trata de mero 

aborrecimento não indenizável. Por fim, não estão presentes os requisitos 

do artigo 80, do novo CPC, para a condenação da parte autora nas 

penalidades por litigância de má-fé. A aplicação da penalidade por 

litigância de má-fé exige a prova do dolo ou do efetivo prejuízo à parte 

contrária, o que não ocorreu na espécie. Ante o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para condenar a 

requerida ao pagamento do importe R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro. 

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de 

Direito Em regime de exceção.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001150-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001150-63.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção. É relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação 

da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo 

extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034510-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GARCIA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1034510-23.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção. É relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação 

da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo 

extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003084-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BENEDITO DA SILVA TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003084-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEBER BENEDITO DA SILVA TAVARES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de requerimento de 

desistência da ação formulado pela parte autora em face da requerida 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. O pedido de 

desistência formulado pela parte autora, manifestado de forma expressa, 

não encontra obstáculo algum no sistema processual, sequer se fazendo 

necessária a ouvida da parte ré, uma vez que ainda não havia citação. 

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas, pelo 

deferimento da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016829-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVELTON DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016829-35.2020.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida por Elivelton de 

Paula em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguro e Cia, já 

qualificados nos autos. A parte autora manifestou-se pela desistência da 

presente ação (ID. 31442551). Não há informações de que o requerido 

tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos. Desta 

feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a 

desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face 

a inexistência de contraditório. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008357-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1008357-16.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o exequente requer o levantamento do 

valor pago pela executada, não apresentando nenhuma objeção. É 

relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação da 

obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo extinto 

o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. Expeça-se 

alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036866-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JAIR PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036866-88.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção. É relatório. Decido. Passo a analisar este cumprimento de 

sentença, como me permite o art. 4º c/c 12 VII do CPC. A par disso, julgo 

extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018652-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MATEUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018652-49.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção. É relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação 

da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo 

extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006484-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS MURILO RAMOS LIMA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1006484-78.2018.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

cumprimento voluntário de sentença em que o exequente requer o 

levantamento do valor pago pela executada, não apresentando nenhuma 

objeção. É relatório. Decido. Verifica-se nos autos que houve a satisfação 

da obrigação, nada mais havendo a ser reclamado. A par disso, julgo 

extinto o cumprimento de sentença nos termos do art. 924, II do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do exequente como requerido. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018023-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. D. S. Q. (AUTOR(A))

EDUARDO PATRYCK DA SILVA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

ELIANE MARIA DA SILVA OAB - 935.881.271-00 (REPRESENTANTE)

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018023-70.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por EDUARDO PATRYCK DA SILVA 

QUEIROZ e outros (2) em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA., em que antes do recebimento da inicial, os 

autores formularam pedido de desistência. In casu, desnecessária a 

anuência do réu não citado. Posto isto, homologo a desistência e extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008567-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DE ARRUDA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIANA CORREA BAIA OAB - MT21842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1008567-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SILMARA DE 

ARRUDA CASTRO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0047685-77.2012.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KARLA SILVA BIELISKI (EXEQUENTE)

KEILA DA SILVA BIELISKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Pires Cezário OAB - MT2090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUZION COMERCIO DE BATERIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILDA SUELY GOMES ALVES OAB - MT4041-B (ADVOGADO(A))

PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS OAB - MT15980-O 

(ADVOGADO(A))

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte exequente para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias quanto a 

certidão do Oficial de Justiça ID 28281909. Cuiabá - MT, 24 de abril de 

2020 (assinatura eletrônica) Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva 

Kido Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007923-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1007923-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RICHARD DE SOUZA 

CAMARGO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007923-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1007923-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RICHARD DE SOUZA 

CAMARGO REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007712-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1007712-54.2019.8.11.0041 REQUERENTE: EDILSON PEREIRA 

SANTOS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022838-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR BENTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

1022838-47.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VALDIR BENTO DOS SANTOS 

REU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011021-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR VIEIRA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1011021-83.2019.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

EDGAR VIEIRA DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011012-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ROMUALDO GONZAGA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1011012-24.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MANOEL ROMUALDO 

GONZAGA SOUZA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011912-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1011912-07.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ALEXSSANDRO DE 

PAULA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039521-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMIX INDUSTRIA DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695-O (ADVOGADO(A))

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1039521-62.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

GMIX INDUSTRIA DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - EPP 

REU: RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1039521-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMIX INDUSTRIA DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LASTHENIA DE FREITAS VARAO OAB - MT4695-O (ADVOGADO(A))

MAYCON LUCAS JACINTO TORRES OAB - MT17652-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ Processo: 1039521-62.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

GMIX INDUSTRIA DE RACOES E SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - EPP 

REU: RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – 

CGJ, intimação da parte autora para manifestar sobre a certidão do oficial 

de justiça, no prazo de 05 dias. Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020 (assinado 

digitalmente) Gestor(a) / Servidor(a) da 9ª Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012788-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITIELLY MASSUNAGA MENDES ABES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1012788-59.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RITIELLY MASSUNAGA 

MENDES ABES DE ALMEIDA REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013998-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTECIR SOUTO DE LELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA MARIA BUENO DE SOUZA NEVES OAB - MT0012252A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1013998-48.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VALTECIR SOUTO DE 

LELES REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT 

SA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012540-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOZATER ROGERIO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCAS PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1012540-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUCAS PEREIRA DA 

SILVA, MOZATER ROGERIO DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento por certidão Nos termos 

da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1011027-90.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1011027-90.2019.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

COSTA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente 

e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando as partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central 

de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010882-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA SHIPITOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1010882-34.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOAO MARIA SHIPITOSKI 

REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre a perícia realizada na central de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013923-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL WINICIUS SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1013923-09.2019.8.11.0041 REQUERENTE: RAFAEL WINICIUS 

SILVA LIMA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013285-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PINTO GEVIGIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1013285-73.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ISMAEL PINTO GEVIGIER 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 

por certidão Nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013921-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO MENEZES DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1013921-39.2019.8.11.0041 REQUERENTE: SERGIO RICARDO 

MENEZES DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Impulsionamento por certidão Nos 

termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre a 

perícia realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - 

MT, 24 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032120-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMALHO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032120-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GABRIEL RAMALHO MACHADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - PAGAMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - PREQUESTIONAMENTO - 

ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Há relação de consumo 

entre a Seguradora e a vítima de acidente de trânsito, de modo que é 

aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da inversão do ônus 

probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do expert deve ser 

feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na relação. 2 - O ônus de 

prequestionar deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador.” (TJMT - 

Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA 

PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO QUE NÃO 

GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DOS 
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FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. 

Na Ação de Cobrança para recebimento do seguro DPVAT, a produção da 

prova, para graduação de lesão, é de interesse da seguradora. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção (...).” (STJ. Recurso Especial nº 1.073.688 - MT 

(2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino Zavascki, j. em 

12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS MACHADO - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA MÉDICA - 

HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR FIXADO PELO 

JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO TRIBUNAL - 

RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da prova não 

gera a obrigação de custear as despesas com as provas periciais, 

contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. Em ação 

de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para a 

verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032159-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA HELENA NEVES MARTINEZ GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032159-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATALIA HELENA NEVES MARTINEZ GONCALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃODO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 
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entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018596-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DACIO DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA OAB - MT8922-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018596-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO DACIO DE BRITO REU: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. Diante 

do pedido da requerida e constatada a necessidade de produção de prova 

pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da 

EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de 

Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004299-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE BENTO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004299-33.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLARICE BENTO PRADO REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. A fim de se evitar decisão surpresa, diante dos contratos 

colacionados pelo Banco ao id n. 24831281, intime-se a autora para 

manifestação no prazo de 15 dias. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006728-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1006728-70.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AUGUSTO CESAR DE LIMA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Manifestem-se as partes acerca do laudo 

pericial, após volvam os autos conclusos para sentença. Certifique-se a 

liberação dos honorários periciais. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1039784-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER CALIXTO DA SILVA OAB - MT7972-B (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039784-94.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA, CLEBER 

CALIXTO DA SILVA Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao 

embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de fls. 178/199, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0003914-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIENE DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DECISÃO Processo:  0003914-10.2016.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FABIENE DOS SANTOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA Vistos etc. Diante da ausência da manifestação do expert nomeado 

nos autos o destituo, e desde já procedo a nomeação do Senhor LUIZ 

FELIPE COIMBRA GABORIN, Engenheiro Mecânico, Endereço: Rua F, casa 

6, Morada do Ouro, Setor Sul, Cuiabá-MT, fone: (65) 3644-6460, cel. (65) 

9967-8805, e-mail: gaborin@gmail.com em substituição. Intime-se o expert 

para que manifeste acerca da proposta de honorários já apresentada, e 

em caso de concordância, agende a data para realização do ato. 

Cumpra-se com urgência por se tratar de processo da Meta 2-CNJ 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022735-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KISLAINE PEREIRA RIOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA PELIZER OAB - MT15929-O (ADVOGADO(A))

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GRAMARCA VEICULOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - MT36921-O (ADVOGADO(A))

RUY AUGUSTUS ROCHA OAB - GO21476-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA OAB - MT36080-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0022735-62.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: KISLAINE PEREIRA RIOS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GRAMARCA VEICULOS LTDA, GENERAL 

MOTORS DO BRASIL, BANCO GMAC S.A. Vistos etc. Diante da ausência 

da manifestação do expert nomeado nos autos o destituo, e desde já 

procedo a nomeação do Senhor LUIZ FELIPE COIMBRA GABORIN, 

Engenheiro Mecânico, Endereço: Rua F, casa 6, Morada do Ouro, Setor 

Sul, Cuiabá-MT, fone: (65) 3644-6460, cel. (65) 9967-8805, e-mail: 

gaborin@gmail.com em substituição. Intime-se o expert para que manifeste 

acerca da proposta de honorários já apresentada, e em caso de 

concordância, agende a data para realização do ato. Cumpra-se com 

urgência por se tratar de processo da Meta 2-CNJ CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0007704-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER CAMELO XAVIER FILHO OAB - MT18971-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (EXECUTADO)

INSTITUTO DE PESQUISA E ENSINO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA OAB - MT19544-O 

(ADVOGADO(A))

DARLA MARTINS VARGAS OAB - MT5300-O (ADVOGADO(A))

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE OAB - MT8942-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0007704-02.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE EXECUTADO: INSTITUTO DE PESQUISA E 

ENSINO LTDA - ME, IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de id n. 29051552, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012486-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT8616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RTV CIDADA SERVICO DE COMUNICACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENDO IVAN BARBOSA DEMETRI SILVA OAB - MT19083-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0012486-52.2016.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: LUIZ FERNANDO AVILA FRAGA LITISCONSORTE: RTV 

CIDADA SERVICO DE COMUNICACAO LTDA - EPP Vistos etc. Diante dos 

efeitos infringentes buscados, conceda-se vista ao embargado LUIZ 

FERNANDO AVILA FRAGA, acerca dos declaratórios, para manifestação 

no prazo de 05 dias. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0030927-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAICO GAMBARINI DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AFONSO VALERIO OAB - MT13883-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0030927-81.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FERNANDO MAICO GAMBARINI DE ABREU 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. O objetivo dos embargos de 

declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso 

ou corrigir erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, 

incisos I, II e III do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração 

verifica-se que o objetivo da embargante é unicamente rediscutir a 

matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios 

apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total 

rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi 

desfavorável ao embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

- AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE 

CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA 

INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios 

quando não há no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 
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do CPC, tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento 

ou a rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça 

Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de id n. 28493051, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0023745-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ROBERTO BLANCO JOYCE (EXEQUENTE)

JORGE ROBERTO JOYCE (EXEQUENTE)

FELIPE ROBERTO BLANCO JOYCE 03982685176 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROSSINI PEREIRA OAB - MT9086-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO WOBERTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0023745-44.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FELIPE ROBERTO BLANCO JOYCE 

03982685176, FELIPE ROBERTO BLANCO JOYCE, JORGE ROBERTO 

JOYCE ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERTO WOBERTO Visto. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de id n. 28508472, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018676-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL VERONA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA OAB - MT9196-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT16405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI OAB - MT20949-A 

(ADVOGADO(A))

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ OAB - MT16988-O (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0018676-31.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONDOMINIO EDIFICIO PRIVE RESIDENCIAL 

VERONA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na 

decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando 

os Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante é 

unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, 

não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes 

embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para 

modificar o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE 

REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São 

incabíveis os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das 

situações descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio 

para provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria 

devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 

109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE 

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO 

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de id n. 28555258, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0015727-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

RUAN GABRIEL DE ALMEIDA VITAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON VILAS BOAS DE ABREU OAB - MT9438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0015727-34.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RUAN GABRIEL DE ALMEIDA VITAL, 

ANTONIA EVANILDE DE ALMEIDA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. O objetivo dos embargos de declaração 

é a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir 

erro material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II 

e III do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao 

embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 
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INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de id n. 28386417, mantendo intacta a sentença. Intime-se. CUIABÁ. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0013445-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON GONCALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Kilza Giusti Galeski OAB - MT8660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

MARCORELI APARECIDA DE CARVALHO STREGE OAB - MT21181-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

YWANNES PEREIRA DE ALMEIDA OAB - MT22201-O (ADVOGADO(A))

Ana Catiucia Lins de Almeida Gariglio OAB - MT10126-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL COSTA BERNARDELLI OAB - MT13411-O (ADVOGADO(A))

TAMIRIS CRUZ POIT OAB - MT14659-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-B (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-O 

(ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0013445-23.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NELSON GONCALVES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório, omisso ou corrigir erro material existente na decisão em 

sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III do NCPC). Analisando os 

Embargos de Declaração verifica-se que o objetivo da embargante em 

relação aos vícios invocados de omissão e contradição, é unicamente 

rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não 

vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos 

merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar 

o que foi desfavorável ao embargante. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

E/OU CONTRARIEDADE. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 

MATÉRIA EXPRESSAMENTE EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA 

VIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 

1180460-3/01 - São José dos Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - 

Unânime - - J. 17.09.2015) negritei. Entretanto, quanto ao erro material 

invocado no que tange ao valor dos honorários sucumbenciais, verifica-se 

que de fato existe, e sem mais delongas o corrijo, a fim de estabelecer 

conforme escrito, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), coincidindo o valor 

numérico com o extenso. Com essas considerações, acolho em parte os 

embargos de declaração, a fim de sanar o erro material quanto aos 

honorários sucumbenciais, ficando esses estabelecidos em R$ 2.000,00 

(dois mil reais), mantendo intacta a sentença nos demais termos. Intime-se. 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0012269-09.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA LOURENCO FURTADO (EXEQUENTE)

ALESSANDRA LOURENCO FURTADO (EXEQUENTE)

SELMA LOURENCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT20724-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

DANILO MENDES GONTIJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FRANCA MORAIS SANTIAGO OAB - MT20367-E 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0012269-09.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SELMA LOURENCO DA SILVA, 

ALESSANDRA LOURENCO FURTADO, TELMA LOURENCO FURTADO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DANILO MENDES GONTIJO, THIAGO JOSE 

DE OLIVEIRA Visto. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declaração verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao 

embargante. A propósito: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - 

EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR O CASO - VIA INADEQUADA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis os Aclaratórios quando não há 

no decisum nenhuma das situações descritas no art. 1.022 do CPC, 

tratando-se de meio impróprio para provocar o prequestionamento ou a 

rediscussão de matéria devidamente analisada.” (Tribunal de Justiça Mato 

Grosso, ED 109233/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, 

Publicado no DJE 06/10/2017) negritei “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU CONTRARIEDADE. 

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE 

EXAMINADA.UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA RECURSAL. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - EDC - 1180460-3/01 - São José dos 

Pinhais - Rel.: Sérgio Roberto N Rolanski - Unânime - - J. 17.09.2015) 

negritei. Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração 

de id n. 2835326/28353300, mantendo intacta a sentença. Intime-se. 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026448-26.2008.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS DINIZ BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA OAB - MT8575-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))
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LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE OAB - MT72973-O 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN OAB - MT8750-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO TRANSPORTES SATÉLITE - ME EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o débito, com os acréscimos legais e custas processuais, se 

houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, transcorrido o prazo 

acima mencionado sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido 

de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO EM 

ATRASO: Valor R$ 144.293,52 (Cento e quarenta quatro mil, duzentos e 

noventa e três reais e cinquenta e dois centavos). ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de 

sentença começará a fluir após o decurso do prazo para o pagamento do 

débito, independentemente de penhora ou nova intimação (Art. 525, do 

CPC). (assinatura eletrônica) Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva 

Kido Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000795-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LUIZ DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1000795-53.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

BENEDITO LUIZ DE SOUZA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos etc. 

Constatada a necessidade e o pedido de produção de prova pericial pela 

requerida, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL BRASIL 

CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, 

Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, para 

funcionar como perito(a) judicial o qual servirá escrupulosamente, 

independentemente de compromisso o encargo que lhe é conferido (art. 

466, CPC). Intimem-se as partes para indicarem assistentes e formularem 

quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, art. 465, § 1º II e III). Apresentados os 

quesitos intime-se o(a) Perito(a) Judicial para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte requerida 

para depositá-los, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias 

que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por 

cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do laudo pericial nos 

autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o prazo retro, intime-se o Sr. Perito 

para que marque dia, hora e local para o início dos trabalhos, informando 

nos autos, o que deverá ser cientificado às partes para o 

acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após 

intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, parágrafo 

primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1022656-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GARCIA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BIANCHI DE AGUIAR OAB - ES25241 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022656-95.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDER GARCIA SILVA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA Vistos 

etc. Intime-se o autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

DIONEY FERNANDES PALMEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT11915-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

0 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000621-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VINICIUS YAKASILO FERRARI DE OLIVEIRA, DIONEY FERNANDES 

PALMEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conceda-se vista aos autores acerca dos 

documento novos colacionado pela requerida no petitório retro. Após, 

conclusos. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018560-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS HENRIQUE KURYLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018560-71.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCOS HENRIQUE KURYLO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 

de outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011808-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DE SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011808-83.2017.8.11.0041 REQUERENTE: IZAIAS 

DE SOUZA ARAUJO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para querendo, impugnar a contestação no 

prazo legal. Cuiabá - MT, 8 de outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva 

Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019140-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019140-04.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

JUSSARA DO CARMO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos intimando a parte autora para 

impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Cuiabá - MT, 19 de 

outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023475-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1023475-66.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SEBASTIAO VIEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se 

que a parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, 

de modo que se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas 

processuais e se refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na 

delimitação da competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação 

devida ao Estado e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou 

privatizados. Por tais razões, o juízo antes mesmo de eventual 

manifestação da parte contraria e do recebimento do feito, pode proceder 

com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições 

financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, 

inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da 

Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas 

essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao 

magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir 

a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, não havendo 

demonstração da incapacidade financeira do requerente, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, o indeferimento é medida que 

se impõe. Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Extrai-se ainda 

que se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na 

Lei 9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita, tal entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum’’, 

afirmou. Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a 

parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. 

Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível. 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Cumpre 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021224-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1021224-75.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARILENE DA SILVA BATISTA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

Vistos etc. Considerando que houve interposição de agravo de 

instrumento pela parte autora face a decisão que indeferiu a justiça 

gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso concedeu a 

liminar pleiteada no recurso, recebo a presente demanda pelo 

procedimento comum e determino seu regular processamento. Adiante, 

verifica-se que há pedido de inversão ao ônus da prova, sobre o tema, 

tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa do 

Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 
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alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, novamente, da precisa lição 

dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade 

Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. O processo 

civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que 

as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 

333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da 

prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou 

verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional 

da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca 

e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de 

forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os 

partícipes da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se 

perfeitamente ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que 

trata desigualmente os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela 

própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) (Ob. cit., pág. 914)”(grifo nosso) 

Necessário ressaltar que, presente uma das alternativas previstas no 

dispositivo legal acima transcrito, está o magistrado obrigado a determinar 

a inversão do ônus da prova. O significado de hipossuficiência não é 

econômico, mas técnico, no sentido de desconhecimento técnico e 

informativo do produto e do serviço, de suas propriedades, de seu 

funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos especiais de controle, dos 

aspectos que podem ter gerado o acidente de consumo e eventual dano, 

das características do vício e etc. Assim, cumpre ao fornecedor a prova 

dos fatos constitutivos do seu direito e/ou desconstitutivos do direito do 

consumidor. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de Inversão do 

Ônus da Prova. Ademais, a parte autora manifesta interesse na realização 

de audiência de conciliação (artigo 319, inciso VII do CPC) Assim, 

preenchidos os requisitos, designo audiência de conciliação para o dia 

17/10/2017 às 10h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será 

realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO. Fica a parte autora 

intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e 

INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10). Em não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir 

da audiência ou, se for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 

335, I). Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON CARLOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1013351-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

EDERSON CARLOS DA SILVA REQUERIDO: OI MOVEL S.A 

IMPULSIONAMENTO Com a finalidade de dar maior celeridade ao processo, 

intimo a parte autora para informar se fornecerá meios ou efetuará o 

pagamento da guia de diligência para o cumprimento do mandado dos 

presentes autos, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção dos 

presentes autos. A tabela com os valores das diligências dos oficiais de 

justiça se encontra no site www.aojuc.com , ou www.sindojus-mt.org.br. 

A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de Justiça é emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sendo a 

comprovação do pagamento da diligência, deve ser apresentado nos 

autos com o fim de comprovação do pagamento. Informo que no caso de 

fornecimento de meios ao oficial de justiça, em voltando duas vezes o 

mandado para a secretaria sem o fornecimento dos meios, tal falta será 

interpretada como desídia da parte autora e os autos serão extintos. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018567-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1018567-63.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: OTAVIO JONAS CARDOSO FERREIRA REQUERIDO: CLARO 

S.A. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente 

pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que se 

sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. Por 

tais razões, o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte 

contraria e do recebimento do feito, pode proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Desse modo, havendo indícios 

da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça 

gratuita, caso do processo em exame que esta sendo patrocinado por 

advogado particular e, em consulta ao sistema RENAJUD (abaixo), resta 

verificado que o requerente possui veículos em seu nome, o indeferimento 

do pedido é medida que se impõe. O STJ manteve decisão do juízo a quo 

em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Ademais, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da parte autora, conforme 

determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF: “LXXIV - o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
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de recursos;” Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: 

“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). Destaquei. Extrai-se ainda que 

se trata de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 

9.099/95. Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de 

ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à 

assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a 

concessão do benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora 

de serviços de telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador 

Carlos Cini Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com 

rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso 

do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei. 

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará 

prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que 

os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado 

pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas 

processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006353-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DA SILVA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLON HUDSON MACHADO OAB - MT15642-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1006353-06.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLAUDIANE DA SILVA FRANCA REQUERIDO: AGUAS CUIABÁ S/A Vistos 

etc. Diante do pedido da requerida e constatada a necessidade de 

produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, NOMEIO - 

profissional da EMPRESA REAL BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. 

Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 

78050-000, Fone (65) 3052.7636, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008101-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

o ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1008101-10.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Diante do pedido da 

requerida, constatada a necessidade de produção de prova pericial para o 

deslinde da controvérsia, NOMEIO - profissional da EMPRESA REAL 

BRASIL CONSULTORIA, sediada na Av. Rubens de Mendonça, n. 1856, SL 

408, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, Cep 78050-000, Fone (65) 3052.7636, 

na área de engenharia mecânica, para funcionar como perito(a) judicial o 

qual servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso o 

encargo que lhe é conferido (art. 466, CPC). Intimem-se as partes para 

indicarem assistentes e formularem quesitos em 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 465, § 1º II e III). Apresentados os quesitos intime-se o(a) Perito(a) 

Judicial para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) 

dias, intimando-se a parte requerida para depositá-los, no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir, liberando-se cinquenta 

por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos 

periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após 

a entrega do laudo pericial nos autos (CPC –art. 465, §4º). Decorrido o 

prazo retro, intime-se o Sr. Perito para que marque dia, hora e local para o 

início dos trabalhos, informando nos autos, o que deverá ser cientificado 

às partes para o acompanhamento. A seguir intime-se o(a) perito(a) a 

apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias. Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, 

art. 477, parágrafo primeiro). Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003952-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA CAMARGO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1003952-34.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ROSANA 

CAMARGO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - 

SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora. "A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019281-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019281-23.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. As partes apresentaram petitório informando que transigiram 

amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes 

do artigo 487, III alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos 

patronos das partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer 

acordo. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com 

fulcro no artigo 487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0057029-48.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ARRUDA CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0057029-48.2013.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JACQUELINE ARRUDA CARVALHO EXECUTADO: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Visto. Certifique-se inicialmente quanto ao trânsito 

em julgado da sentença. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença. 

Determino a intimação da parte devedora (nos termos do artigo 513, §2º 

do CPC), para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o pagamento 

espontâneo da obrigação, sob pena de aplicação da multa de 10% e verba 

honorária, também de 10%, sobre o valor do débito prevista no artigo 523, 

§1º do CPC. Convém registrar que decorrido o prazo de pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente sua 

impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, do 

CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016650-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ESPIRITA MIGUEL ARCANJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016650-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO ESPIRITA MIGUEL ARCANJO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Manifestem-se as 

partes acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o 

saneamento e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos 

Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, 

estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO intimação das partes 

a fim de: a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e 

a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a 

prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, 

articularem coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem 

assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma 

a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC), hipótese de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a 

análise da inicial, contestação, réplica e elementos documentais 

porventura já acostados aos autos, que indiquem e verifiquem se há 

matérias admitidas ou não impugnadas, bem como demonstrem que 

questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Cumpra-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. CUIABÁ. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013128-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA SOUSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1013128-71.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIA DIVINA SOUSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Considerando que houve 

interposição de agravo de instrumento pela parte autora face a decisão 

que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso proveu o recurso, recebo a presente demanda pelo procedimento 

comum. Verifica-se nos autos que a parte requerida apresentou 

contestação no ID 9168776, posto isso, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar Impugnação a Contestação. Com base no Art. 334, §4º, I, do 

CPC, deixo de designar audiência de conciliação neste ato, tendo em vista 

que ambas as partes manifestaram desinteresse na realização da 

audiência. Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019450-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L M ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA OAB - MT7230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019450-73.2018.8.11.0041 AUTOR(A): L M 

ORGANIZACAO HOTELEIRA LTDA REU: ESCRITORIO CENTRAL DE 

ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD Vistos etc. As partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das 

partes, os quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante 

do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil e, julgo extinto o processo. Custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, conforme acordado 

pelas partes. P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as 

formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de 

estilo. Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021077-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1021077-49.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: FRANCISCA CLESSIA DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Verifica-se 

que a parte autora deu entrada a ação em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S/A, requerendo a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, contudo conforme demonstra no extrato anexado ao 

processo de ID. 8751949, consta o inadimplemento em seu nome perante a 

empresa CLARO/AS. Assim, INTIME-SE a requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar o polo passivo da ação. Decorrido o prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017926-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAPIDINHO FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR MARCIO YULE TORRES OAB - MT13251-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1017926-75.2017.8.11.0041 AUTOR: JAPIDINHO 

FAST JAPA FOOD RESTAURANTE EIRELI - ME RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para 

querendo, impugnar a contestação no prazo legal. Cuiabá - MT, 8 de 

outubro de 2017. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede 

do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº 

-D, Centro Político Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0004626-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA MOCKER MARQUES OAB - 882.324.681-49 (REPRESENTANTE)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS OAB - 078.334.311-68 (REPRESENTANTE)

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO DA SILVA OAB - 344.820.241-04 (REPRESENTANTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP OAB - 03.095.690/0001-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSIANE BARCELLO BUENO (LITISCONSORTE)

R. B. BUENO & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

CLEONI DE CARVALHO DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

 

Intimo a parte Requerente para que deposite o valor das diligências ou 

ofereça os meios para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0004626-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA MOCKER MARQUES OAB - 882.324.681-49 (REPRESENTANTE)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS OAB - 078.334.311-68 (REPRESENTANTE)

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-O (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO DA SILVA OAB - 344.820.241-04 (REPRESENTANTE)

CVL IMOVEIS LTDA - EPP OAB - 03.095.690/0001-06 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE BARCELLO BUENO (LITISCONSORTE)

R. B. BUENO & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

CLEONI DE CARVALHO DOS SANTOS (LITISCONSORTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0004626-97.2016.8.11.0041. 

REPRESENTANTE: CVL IMOVEIS LTDA - EPP, MARCO AURELIO DA SILVA, 

MARISA MOCKER MARQUES, LUCIMAR SACRE DE CAMPOS 

LITISCONSORTE: R. B. BUENO & CIA LTDA - ME, CLEONI DE CARVALHO 

DOS SANTOS, ROSIANE BARCELLO BUENO Vistos etc. Diante da 

confirmação do abandono do imóvel, proceda-se o mandado de imissão na 

posse da autora. No mais, intime-se os autores a promoverem a citação 

dos requeridos, uma vez que se trata de processo da Meta 2 do CNJ. 

Cumpra-se. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032912-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL DE JESUS MACHADO PINTO (REQUERENTE)

THATYANE SOUZA FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032912-97.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: THATYANE SOUZA FEITOZA, GENIVAL DE JESUS 

MACHADO PINTO REQUERIDO: JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA FILHO, IUNI 

EDUCACIONAL S/A. Vistos etc. Intime-se a autora/embargada acerca dos 

declaratórios, e para manifestação no prazo de 05 dias. Após, volvam os 

autos conclusos. CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018773-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018773-77.2017.8.11.0041 AUTOR(A): UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REU: CLINICA DO SONO 

DE MATO GROSSO LTDA - EPP Vistos etc. As partes apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os 

quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo. Cumpra-se. 

CUIABÁ. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014504-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIOMARA PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1014504-58.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: 

DUCARELLI COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME EXECUTADO: SIOMARA 

PITTHAN DE OLIVEIRA CHIROLI - ME Vistos etc. As partes apresentaram 

petitório informando que transigiram amigavelmente, requerendo a 

homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III alínea b do 

CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das partes, os 

quais possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes, com fulcro no artigo 

487, III, b do Código de Processo Civil . Custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. P. R. I. 

Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, onde deverá 

aguardar o cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de 

custas de desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do 

feito em decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. CUIABÁ. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010592-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MARLI KLUG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARASOFF LIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0010592-41.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NEIVA MARLI KLUG EXECUTADO: TARASOFF LIDA Vistos. Aportou aos 

autos petição da exequente, alegando a existência de fraude à execução, 

pois houve a transferência do veículo Honda Cívic LXR, placa OBI0550, 

que era de propriedade da executada, para terceira Fernanda Roza Brum. 

Pois bem. Para que seja decretada a fraude à execução, após a vigência 

do atual diploma processual civil, além de contraditório pelo executado, se 

impõe a intimação do terceiro adquirente do veículo, nos moldes do 

disposto no §4º do art. 792 do Código de Processo Civil. A respeito da 

necessidade de intimação da terceira adquirente, cito as jurisprudências: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO. NECESSIDADE. Por força do 

disposto no §4º do art.792 do CPC, antes de declarar a fraude à 

execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente. Embora, no caso, 

não tenha sido decretada a fraude, a melhor exegese que se dá a referido 

dispositivo legal é no sentido de que ao terceiro deve ser oportunizada a 

intervenção no processo. Na espécie, aliás, houve alegação de concilium 

fraudis, o que deve ser devidamente apreciado à luz das novas 

disposições do CPC/2015. Decisão agravada desconstituída de ofício, 

restando prejudicada a análise do agravo de instrumento. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077186450, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 12/07/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 792 

DO CPC. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES. IMPOSIÇÃO. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 361 de 651



descumprimento das disposições constantes nos incisos e parágrafos do 

art. 792 do CPC/15, que dispõe sobre a fraude à execução, importa em 

nulidade da decisão, porquanto se tratam de regras imperativas que não 

podem ser relativizadas pelo julgador. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70077109213, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 04/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. FRAUDE A EXECUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA 

ANTES DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INOBSERVÂNCIA DO 

DISPOSTO NO §4, ART. 792 DO CPC/15. NULIDADE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076537257, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Julgado em 17/05/2018) Posto isso, necessária a prévia 

instauração do contraditório, oportunizando a manifestação do terceiro 

adquirente e da devedora, antes de qualquer pronunciamento acerca da 

configuração da fraude à execução. Diante do exposto, determino a 

intimação do terceiro adquirente acerca dos pedidos contidos nos ids. 

28339423 e 28339427, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, 

no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 792, § 4º, do CPC, bem 

como o executado acerca da alegação de fraude à execução e indicar em 

juízo, a localização de bens passíveis de penhora suficiente para 

satisfação do debito. Intime-se a parte exequente para trazer aos autos o 

endereço do terceiro adquirente, além da comprovação do recolhimento 

das despesas pertinentes, no prazo de 5 dias, após, expeça-se o 

competente mandado. Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos para análise e decisão. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0010592-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MARLI KLUG (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARASOFF LIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0010592-41.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NEIVA MARLI KLUG EXECUTADO: TARASOFF LIDA Vistos. Aportou aos 

autos petição da exequente, alegando a existência de fraude à execução, 

pois houve a transferência do veículo Honda Cívic LXR, placa OBI0550, 

que era de propriedade da executada, para terceira Fernanda Roza Brum. 

Pois bem. Para que seja decretada a fraude à execução, após a vigência 

do atual diploma processual civil, além de contraditório pelo executado, se 

impõe a intimação do terceiro adquirente do veículo, nos moldes do 

disposto no §4º do art. 792 do Código de Processo Civil. A respeito da 

necessidade de intimação da terceira adquirente, cito as jurisprudências: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À 

EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO. NECESSIDADE. Por força do 

disposto no §4º do art.792 do CPC, antes de declarar a fraude à 

execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente. Embora, no caso, 

não tenha sido decretada a fraude, a melhor exegese que se dá a referido 

dispositivo legal é no sentido de que ao terceiro deve ser oportunizada a 

intervenção no processo. Na espécie, aliás, houve alegação de concilium 

fraudis, o que deve ser devidamente apreciado à luz das novas 

disposições do CPC/2015. Decisão agravada desconstituída de ofício, 

restando prejudicada a análise do agravo de instrumento. (Agravo de 

Instrumento Nº 70077186450, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 12/07/2018) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

FRAUDE À EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ART. 792 

DO CPC. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES. IMPOSIÇÃO. O 

descumprimento das disposições constantes nos incisos e parágrafos do 

art. 792 do CPC/15, que dispõe sobre a fraude à execução, importa em 

nulidade da decisão, porquanto se tratam de regras imperativas que não 

podem ser relativizadas pelo julgador. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70077109213, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, 

Julgado em 04/07/2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. FRAUDE A EXECUÇÃO. DECISÃO PROFERIDA 

ANTES DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INOBSERVÂNCIA DO 

DISPOSTO NO §4, ART. 792 DO CPC/15. NULIDADE. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076537257, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo 

Sérgio Scarparo, Julgado em 17/05/2018) Posto isso, necessária a prévia 

instauração do contraditório, oportunizando a manifestação do terceiro 

adquirente e da devedora, antes de qualquer pronunciamento acerca da 

configuração da fraude à execução. Diante do exposto, determino a 

intimação do terceiro adquirente acerca dos pedidos contidos nos ids. 

28339423 e 28339427, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, 

no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 792, § 4º, do CPC, bem 

como o executado acerca da alegação de fraude à execução e indicar em 

juízo, a localização de bens passíveis de penhora suficiente para 

satisfação do debito. Intime-se a parte exequente para trazer aos autos o 

endereço do terceiro adquirente, além da comprovação do recolhimento 

das despesas pertinentes, no prazo de 5 dias, após, expeça-se o 

competente mandado. Decorrido o prazo retro, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos para análise e decisão. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Cuiabá-MT, 23 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019556-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. SALVES DE OLIVEIRA - ME (REU)

ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019556-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: A. SALVES DE OLIVEIRA - ME, 

ALEXANDRO SALVES DE OLIVEIRA CERTIDÃO Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 – CGJ, intimação da parte 

autora para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no prazo de 

05 dias. Cuiabá - MT, 23 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000742-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO CANDIOTTO FREIRE OAB - MT104784-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDSSON RUAN APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte Exequente para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025223-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO ALVES DE MEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Requerente para apresentar Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação juntado sob ID n. 19999367

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016967-36.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SALVADOR ROLING DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1016967-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VALDINEI SALVADOR ROLING 

DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016967-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI SALVADOR ROLING DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1016967-36.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VALDINEI SALVADOR ROLING 

DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo legal. Bem 

como impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 20 de abril de 2020. 

Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara 

Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034920-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. D. C. B. (AUTOR(A))

LARISSA APARECIDA DE CAMPOS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) 

/ Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061395-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO APARECIDO ROMAO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061395-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANDRO APARECIDO ROMAO JUNIOR REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 09:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061199-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA MAYARA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061199-36.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: LIGIA MAYARA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 09:45 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004662-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXILENE GOMES QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004662-83.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAXILENE GOMES QUEIROZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 09:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1057072-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELETON CARLOS MOREIRA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057072-55.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELETON CARLOS MOREIRA DOS REIS REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram 

os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de 

conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade com 

os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem 

como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 10:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-19.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE CAMPOS JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

ADELAIDE MASSOLI JARDIM OAB - 329.145.801-00 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1001905-19.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MANOEL DE CAMPOS JARDIM PROCURADOR: ADELAIDE MASSOLI 

JARDIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos 

etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência 

de conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade 

com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, 

bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 10:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014631-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUIMARAES LUCAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014631-25.2020.8.11.0041. AUTOR: 

MARIA APARECIDA GUIMARAES LUCAS REU: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos etc. Considerando que em 31 de março de 2020, este Juízo já 

reconheceu a sua incompetência para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, conforme é observado na decisão proferida anteriormente, 

que foi devidamente fundamentada e que consta nos autos sob o ID: 

30824502. E do mesmo modo que, após a distribuição do feito à 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a referida 

declinou a sua competência e determinou a remessa do pleito a este Juízo 

que é o de origem, como se verifica na decisão sob o ID: 31023682. 

Faz-se necessário, DETERMINAR a restituição dos autos à 2ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a fim de que 

caso não concorde, que suscite o referente conflito. Posto que, no Novo 

Código de Processo Civil, em seu Art. 66, Parágrafo Único, deixa claro que 

o compete ao julgador que se recusar a acolher a competência que lhe foi 

declinada, caso não decline a juízo diverso, suscitar o conflito de 

competência. Vejamos: Art. 66. Há conflito de competência quando: I - 2 

(dois) ou mais juízes se declaram competentes; II - 2 (dois) ou mais juízes 

se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência; III - 

entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou 

separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a 

competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a 

outro juízo. Assim, por todos os fatos expostos, DETERMINO a imediata 

remessa dos autos ao Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário 

da Comarca de Cuiabá, nos termos aludidos acima. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1058825-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058825-47.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO HENRIQUE SOARES DA SILVA REQUERIDO: 
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram 

os autos conclusos em razão do cancelamento da audiência de 

conciliação que havia sido designada anteriormente, em conformidade com 

os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem 

como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 11:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061357-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA WINGRID DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061357-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IZABELA WINGRID DA SILVA SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em 

razão do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido 

designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 10:00 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057542-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO RODRIGUES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1057542-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIRO RODRIGUES DE AMORIM REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020 às 10:45 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 04. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058636-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058636-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLAUDIO ALVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/09/2020 às 11:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058904-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058904-26.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO LOPES GUIMARAES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 11:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 
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ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059004-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE TEREZA DIEL PETRINCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059004-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIANE TEREZA DIEL PETRINCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 12:30 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058982-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058982-20.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE APARECIDO DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 12:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059032-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059032-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 12:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000648-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. A. M. D. A. (AUTOR(A))

LUCILENE DE MACIEL SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000648-56.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

T. A. M. D. A., LUCILENE DE MACIEL SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 10:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059378-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059378-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDISON ALVES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 13:45 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059366-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM VEIGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059366-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRIAM VEIGA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/09/2020 às 13:30 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059388-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELICIO RIBEIRO DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059388-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELICIO RIBEIRO DE NOVAIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 14:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059191-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN MAYKELY SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059191-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELLEN MAYKELY SOUZA DOS SANTOS REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 13:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059244-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDY ALVES DE MOURA NETA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059244-67.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAUDY ALVES DE MOURA NETA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 
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247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 13:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059411-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059411-84.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HENRIQUE PEREIRA DE JESUS REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO 

DO SEGURO DPVAT SA 5Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão 

do cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 08:15 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059481-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059481-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GUILHERME DE OLIVEIRA SANDOVAL REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de 

março de 2020-TJMT, bem como, da Portaria-Conjunta n. 281, de 07 de 

abril de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 22/09/2020 às 10:45 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059402-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIDIANE GONCALVES MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059402-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELIDIANE GONCALVES MENDES REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 14:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059503-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059503-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do cancelamento da 

audiência de conciliação que havia sido designada anteriormente, em 

conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março 

de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 

22/09/2020 às 10:00 horas, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, sala 05. Em virtude da parte requerida já ter constituído 

seu patrono neste feito, ficam ambas as partes intimadas na pessoa de 

seu advogado. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059417-91.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON EURICO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1059417-91.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON EURICO PEREIRA DE SOUZA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 10:30 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017389-74.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELLIPE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO PAZ QUEIROZ OAB - 707.470.641-80 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017389-74.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA REU: FELLIPE 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME PROCURADOR: BRUNO PAZ 

QUEIROZ Vistos etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido 

recolhimento das custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim 

DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa de seu procurador 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou apresentar a guia de 

custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as penas da lei, 

conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. 

Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058741-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNILDES PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1058741-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EUNILDES PEREIRA DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Vieram os autos conclusos em razão do 

cancelamento da audiência de conciliação que havia sido designada 

anteriormente, em conformidade com os termos da Portaria-Conjunta n. 

247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como Portaria-Conjunta n. 249, 

de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, REDESIGNO a audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 11:00 horas, que será realizada 

perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 05. Em virtude da parte 

requerida já ter constituído seu patrono neste feito, ficam ambas as partes 

intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza De 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 0017569-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERMENEGILDO PINHEIRO SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA LAIS COSTA NASCIMENTO OAB - RO6911-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALDA MARTINS BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARIA SONIA CASTRO BRANCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0017569-78.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: HERMENEGILDO PINHEIRO SOARES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA SONIA CASTRO BRANCO, JOAO 

DE CASTRO BRANCO, ALDA MARTINS BRANCO Vieram os autos 

conclusos. CUMPRA-SE integralmente a decisão retro (ID: 28334211). 

Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016278-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMERA AGROALIMENTOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AFG BRASIL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016278-55.2020.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAMERA AGROALIMENTOS S.A EXECUTADO: AFG BRASIL S/A Vistos 

etc. Verifica-se que a ação foi distribuída sem o devido recolhimento das 

custas do Estado de Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação 

do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias 

devidamente pagas, sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo 

Único da Portaria 844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061165-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1061165-61.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Vieram os autos 

conclusos em razão do cancelamento da audiência de conciliação que 

havia sido designada anteriormente, em conformidade com os termos da 

Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020-TJMT, bem como 

Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020-TJMT. Assim, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020 às 09:15 

horas, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, sala 04. 

Em virtude da parte requerida já ter constituído seu patrono neste feito, 

ficam ambas as partes intimadas na pessoa de seu advogado. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (CPC, art. 

334, § 10). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza De Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018118-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARNEIRO AFONSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018118-03.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO CARNEIRO AFONSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 12:15min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017430-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017430-41.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que a 

ação foi distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de 

Mato Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na 

pessoa de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher 

e/ou apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, 

sob as penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017825-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIENAI GOMES SANCHES OAB - SP305420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017825-33.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Verifica-se que a ação foi 

distribuída sem o devido recolhimento das custas do Estado de Mato 

Grosso, sendo assim DETERMINO a intimação do requerente, na pessoa 

de seu procurador para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher e/ou 

apresentar a guia de custas/taxas judiciarias devidamente pagas, sob as 

penas da lei, conforme Artigo 2º, Parágrafo Único da Portaria 

844/2018-PRES do TJ-MT. Após, conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018097-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 370 de 651



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018097-27.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADEMILTON PEREIRA DE FREITAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da 

assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os requisitos 

legais (artigo 98, CPC). Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT em que a parte autora alega que, ao buscar 

previamente o protocolo do requerimento administrativo do seguro a que 

faz jus, houve recusa do recebimento por parte da sucursal da 

seguradora requerida, o que sustenta caracterizar a negativa tácita do 

processo administrativo, assim como se restou configurada violação ao 

disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 6.194/74, motivo pelo qual se faz mister 

a análise percuciente da matéria envolta nos autos. Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240/MG, realizado em sede de repercussão geral, 

entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de agir, poe 

ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstra ter realizado 

requerimento administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social 

– INSS. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra 

acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal 

entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas. Por expressa determinação 

legal do Artigo 5º, §2º da Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora 

consorciada o recebimento dos documentos necessários ao procedimento 

do pedido administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 12:00min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018044-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SHOJI TAKEUTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018044-46.2020.8.11.0041. AUTOR: 

SERGIO SHOJI TAKEUTI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita a parte autora, por atender os requisitos legais (artigo 98, CPC). 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em que a 

parte autora alega que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, o que 

sustenta caracterizar a negativa tácita do processo administrativo, assim 

como se restou configurada violação ao disposto no art. 5º, §2º, da Lei nº 

6.194/74, motivo pelo qual se faz mister a análise percuciente da matéria 

envolta nos autos. Como é cediço, no julgamento do RE 631.240/MG, 

realizado em sede de repercussão geral, entendeu o Supremo Tribunal 

Federal que carece de interesse de agir, poe ausência de pretensão 

resistida, a parte que não demonstra ter realizado requerimento 

administrativo perante ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. E, por 

meio do RE nº 839.314/MA, interposto por segurado contra acórdão de 

Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux aplicou tal entendimento às 

demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso monocraticamente, no 

sentido da necessidade de prévio requerimento administrativo também 

nessas demandas. Por expressa determinação legal do Artigo 5º, §2º da 

Lei nº 6.194/74, compete a qualquer seguradora consorciada o 

recebimento dos documentos necessários ao procedimento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive mediante “recibo, que os 

especificará”. Posto isto, diante da obrigatoriedade da seguradora ré em 

receber o requerimento administrativo da parte autora, a recusa 

injustificada de seu protocolo implica no interesse de agir da parte autora, 

por caracterizar resistência à pretensão administrativa. Sendo assim, 

considerando a recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora demandada, RECEBO a petição inicial, determinando o 

processamento da presente demanda. No mais, designo audiência de 

conciliação para o dia 22/09/2020 às 11:45min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 

06. Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007869-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007869-90.2020.8.11.0041. AUTOR: 

GILSON JOSE DE OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. 

Considerando que em 19 de março de 2020, este Juízo já reconheceu a 

sua incompetência para conhecer, processar e julgar a presente ação, 

conforme é observado na decisão proferida anteriormente, que foi 

devidamente fundamentada e que consta nos autos sob o ID: 30489089. E 

do mesmo modo que, após a distribuição do feito à 2ª Vara Especializada 

em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a referida declinou a sua 

competência e determinou o retorno do pleito a este Juízo que é o de 

origem, como se verifica na decisão sob o ID: 30622313. Faz-se 

necessário, DETERMINAR a restituição dos autos à 2ª Vara Especializada 

em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, a fim de que caso não 

concorde, que suscite o referente conflito, nos termos do seu Art. 66, 

Parágrafo Único, do CPC, para que ele possa suscitar o conflito de 

competência. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033935-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FELIPE BOM DESPACHO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) 

/ Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019433-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GUILHERME SILVA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no prazo de 15 

dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) 

/ Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020923-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo de 15 dias.Bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036394-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo de 15 dias. Bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035219-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Impulsionamento por certidão Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos 

intimando a parte autora para impugnar a contestação tempestiva, no 

prazo de 15 dias. Bem como impulsiono os autos intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004253-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DUARTE PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS OAB - MT11711-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1004253-10.2020.8.11.0041 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NILTON DUARTE PEREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. Analisando os autos, verifica-se que a 

parte requerente pretende em sua exordial a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. O assunto é de ordem pública, de modo que 

se sobrepõe ao caráter dispositivo de algumas normas processuais e se 

refletem, no mínimo, na definição do procedimento, na delimitação da 

competência dos órgãos jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado 

e na remuneração dos serviços judiciários, públicos ou privatizados. 

Nesse seguimento, de acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, 

datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da 

Rocha, recomenda-se que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, 

atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das 

guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e 

minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso.” Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar 

atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo 

pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de 

eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, 

ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte 

que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da 

Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. Deste modo, não restou 

demonstrada a incapacidade financeira da autora, conforme determina o 

inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve decisão do juízo a quo em 

caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de 

comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE 
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COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO 

ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO 

ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de pobreza, com 

o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de 

presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, 

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência 

judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas 

razões para crer que o requerente não se encontra no estado de 

miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS 

FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte 

jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos 

e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que 

ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o 

que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do 

Superior Tribunal de Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma 

clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação 

jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da 

pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de 

prestação jurisdicional. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no 

AREsp: 387107 MT 2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata 

de ação de pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. 

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com 

seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária 

gratuita. O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do 

benefício a uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de 

telefonia. Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini 

Marchionatti, os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, 

segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do 

processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da 

jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados 

de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar 

maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não 

quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’ 

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode 

optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além 

disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços 

forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo 

comum, quando a demanda seria típica de juizados especiais. Colho da 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua 

perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido 

à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras 

e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021679-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEILTON FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1021679-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSEILTON FERNANDES DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Manifestem-se as partes 

acerca da possibilidade de conciliação. Tendo por finalidade o saneamento 

e o direcionamento à instrução do feito, em obediência aos Princípios da 

Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova 

lei processual, DETERMINO intimação das partes a fim de: a) Especificarem 

que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando 

relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC), hipótese 

de ainda não ter sido ainda reconhecida; c) Doravante a análise da inicial, 

contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados 

aos autos, que indiquem e verifiquem se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, bem como demonstrem que questões de direito entendem 

ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 

357, IV, do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022732-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODERYCK JOSE APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022732-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODERYCK JOSE APARECIDO LOPES DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se 

tratando de ação securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, 

conforme vasto entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da 

prova é de seu interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos 

honorários do expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA 

- PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 
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INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019000-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONY GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019000-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONY GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 
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prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016989-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOURENCO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1016989-94.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO LOURENCO LEITE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019790-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDENIL LEMES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019790-80.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDENIL LEMES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 
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OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018345-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018345-27.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIO VINICIUS VIEIRA DIAS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 
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cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019373-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRADE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1019373-30.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO ANDRADE DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031365-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031365-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDREIA AQUINO STREGE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022670-45.2019.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022670-45.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONEY GONCALVES FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação 

securitária, por ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto 

entendimento jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu 

interesse, de sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do 

expert, vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 
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(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033992-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO OLIVEIRA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1033992-62.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

TIAGO OLIVEIRA PINTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos etc. O ônus probatório, em se tratando de ação securitária, por 

ser a ré parte mais forte na relação, conforme vasto entendimento 

jurisprudencial do e. TJMT, a produção da prova é de seu interesse, de 

sorte que deve arcar com o pagamento dos honorários do expert, 

vejamos: “AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - SEGURADORA - 

PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - 

Há relação de consumo entre a Seguradora e a vítima de acidente de 

trânsito, de modo que é aplicável o CDC e, de conseguinte, a regra da 

inversão do ônus probatório, de sorte que o pagamento dos honorários do 

expert deve ser feito pela Seguradora, por ser a parte mais forte na 

relação. 2 - O ônus de prequestionar deve ser cumprido pela parte e não 

pelo julgador.” (TJMT - Ag, 172238/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 21/01/2015) destaquei. “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - PROVA PERICIAL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS DO PERITO - 

INVERSÃODO ÔNUS DA PROVA - DEVER DA SEGURADORA - SITUAÇÃO 

QUE NÃO GERA A OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS - AUSÊNCIA QUE GERA PRESUNÇÃO DA 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO DESPROVIDO. Na Ação de Cobrança para recebimento do 

seguro DPVAT, a produção da prova, para graduação de lesão, é de 

interesse da seguradora."A simples inversão do ônus da prova, no 

sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de 

custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as 

consequências decorrentes de sua não-produção (...).” (STJ. Recurso 

Especial nº 1.073.688 - MT (2008/0157175-3) Relator Ministro Teori Albino 

Zavascki, j. em 12.05.2009).” (TJMT - AI, 30267/2011 - DES. MARCOS 

MACHADO - QUINTA CÂMARA CÍVEL - j. 14/09/2011) destaquei. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PERÍCIA 

MÉDICA - HONORÁRIOSPERICIAIS – VALOR EXCESSIVO – VALOR 

FIXADO PELO JUÍZO QUE SUPERA OS PARÂMETROS ADOTADOS PELO 

TRIBUNAL - RECURSO PROVIDO. Em regra, a simples inversão do ônus da 

prova não gera a obrigação de custear as despesas com as provas 

periciais, contudo, a ré pode sofrer as consequências da não produção. 

Em ação de cobrança de seguro DPVAT a produção da prova pericial para 

a verificação do grau da lesão da vítima é de interesse da seguradora. O 

valor dos honorários periciais comporta redução quando fixados em valor 

não condizente com a pouca complexidade na elaboração do trabalho.” 

(TJMT - AI, 125211/2013 - DR. ALBERTO PAMPADO NETO - SEXTA 

CÂMARA CÍVEL - j. 05/02/2014) destaquei. Além do mais, importante 

ressaltar, que segundo informações do Estado inexiste profissional 

disponível para fins de realização de prova técnica pericial, fato que 

somente retardará a celeridade processual. Considerando a necessidade 

de produção de prova pericial para apuração do grau da invalidez, nomeio 

a profissional: DR. MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL, CRM/MT – 

2949, Hospital Sotrauma, Avenida das Flores, nº 941, Jd. Cuiabá, 

Cuiabá-MT, INEC Fone: (65) 3901-2351, Sotrauma, fone: (65) 3624-9211, 

cel. (65) 9981 - 8057, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo que 

lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 466 

“caput” §1º, CPC). Apresento o seguinte quesito do Juízo, a ser 

respondido de forma objetiva pelo expert: informe a real existência e 

GRAU DE INVALIDEZ DA PARTE AUTORA, se é permanente e se foi 

causada por acidente automobilístico. Arbitro os honorários do profissional 

acima nomeado em R$ 1.000,00 (mil reais) atenta à relevância econômica 

e a complexidade fática da demanda, a impor perícia e verificação 

demorada da matéria que exige conhecimentos técnicos especializado, e 

ponderando, ainda a condição financeira das partes, devendo a parte 

requerida, depositar a totalidade dos honorários referente à perícia no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Em 15 (quinze) 

dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, 

art. 465, “caput” §1º), salvo se estes já foram apresentados 

oportunamente. Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento de 

cinquenta por cento (50%) em favor do perito judicial para inicio dos 

trabalhos, o restante dos cinquenta por cento serão liberados após a 

entrega do laudo. Intime-se o perito nomeado para fixar dia e hora para o 

inicio dos trabalhos periciais, devendo as partes serem informadas da 

referida designação. O perito judicial deverá apresentar o laudo no prazo 

de 20 (vinte) dias a contar da data do início dos trabalhos. O senhor 

assistente do juízo deverá apresentar o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (dez) dias, após a 

apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 477, 

“caput” §1º). As partes também poderão se manifestar, caso queiram, 

sobre o laudo no mesmo prazo. Intime-se o advogado da parte autora para 

que entre em contato com sua (seu) cliente e informar-lhe a data da 

designação da perícia para que o(a) mesmo(a) compareça no consultório 

do perito nomeado para ser avaliado(a). Após, a conclusão dos trabalhos 

periciais e, decorrido o prazo para manifestação das partes, voltem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedido o necessário. Cuiabá-MT. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008485-88.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA OAB - MT19593-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo:  1008485-88.2020.8.11.0001 . 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE 

LIMA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. 

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerente pretende em sua 

exordial a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O 

assunto é de ordem pública, de modo que se sobrepõe ao caráter 

dispositivo de algumas normas processuais e se refletem, no mínimo, na 

definição do procedimento, na delimitação da competência dos órgãos 

jurisdicionais, na arrecadação devida ao Estado e na remuneração dos 

serviços judiciários, públicos ou privatizados. Nesse seguimento, de 

acordo com o Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 

2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, recomenda-se 

que o (a) juiz (a) “por meio de sua assessoria, atente-se à importância da 

conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de 

extrema relevância para otimização e minoração no impacto da 

arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.” Assim, 

sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o 

recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência 

judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da 

parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma 

superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta 

ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil 

Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal 

dos Magistrados. Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de 

carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da 

gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo 

essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso. 

Deste modo, não restou demonstrada a incapacidade financeira da autora, 

conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF. O STJ manteve 

decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça 

gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, 

vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE 

ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA 

VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A declaração de 

pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em 

contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o 

pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o 

magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se 

encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 

881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL 

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão 

ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas 

instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação da situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Extrai-se ainda que se trata de ação de 

pequeno valor, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95. Quem opta 

por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu 

processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. 

O entendimento levou a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul a manter sentença que negou a concessão do benefício a 

uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia. 

Para relator do recurso na corte, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, 

os JECs têm plenas condições de solucionar com rapidez, segurança e 

sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, 

contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, 

caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não 

pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral 

prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração 

merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja 

aceitável ou determinante do processo comum.’’ Ademais, embora tenha 

se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo 

comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção 

gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão 

abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a 

demanda seria típica de juizados especiais. Colho da jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva 

institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição 

predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o 

desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de 

instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da 

antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às 

pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado 

Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte 

demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos 

maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de 

resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, 

o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita 

desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da 

jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento do 

benefício, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.” 

(TJ/RS Nº 70068368687 (Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000)) Vale ainda 

ressaltar que, o acesso do autor a justiça não restará prejudicado pelo 

indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados 

especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor 

complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do 

pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 

9099/95. Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para 

recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, voltem-me 

os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003791-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MARIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003791-58.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JUNIOR MARIANO DE SOUZA REU: PAYLEVEN TECNOLOGIA S.A. Vistos 

etc. Considerando que houve interposição de agravo de instrumento pela 

parte autora face a decisão que indeferiu a justiça gratuita e que, o Eg. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso proveu o recurso, recebo a presente 

demanda pelo procedimento comum. Pois bem, trata-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais c/c Dano Material c/c Liminar Inaudita Altera 

pars proposta por JUNIOR MARIANO DE SOUZA em face de PAYLEVEN 

TECNOLOGIA S/A, devidamente qualificados nos autos, alegando que tem 

um pequeno salão de beleza em casa e que para facilitar a prestação de 

serviço ofertada, efetuou em 12.07.2016 o pedido de uma máquina de 
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cartão junto à ré, desembolsando para tal a quantia de R$ 118,80 (cento e 

dezoito reais e oitenta centavos), acrescenta que, a promessa da entrega 

da máquina vinha a ser em 07 dias pelo correio, mas até a presente data 

não ocorreu, no mais, informa já ter entrado em contato com a requerida 

via e-mail, contudo sem êxito. Requer em sede de antecipação de tutela a 

determinação de que a demandada lhe disponibilize imediatamente a 

máquina de cartão de crédito. Sobre o instituto da tutela antecipada, o art. 

300 do CPC prescreve os requisitos para obtenção da tutela antecipada, 

vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Sobre o tema, Fredie Didier Jr., Paula 

S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual 

Civil - Vol. 2, in verbis: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar 

ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão 

pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito 

(tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a 

demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do 

comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo 

representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) 

(art.300, CPC)”. Nesse contexto, para deferimento da antecipação de 

tutela é necessária à existência da probabilidade do direito e a 

demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do 

processo. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos do Boleto e seu respectivo 

Comprovante de Pagamento (ID. 4833996) que demonstram a aquisição do 

objeto em litígio. Por sua vez, o perigo de dano torna-se visível, vez que o 

reclamante dispendeu valores para a aquisição da máquina, contudo, não 

lhe foi entregue até o momento, o que ao certo atrapalha o negócio da 

autora. Ademais, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se em tese, que estão presentes 

os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela. 

Quanto à inversão ao ônus da prova, tem-se que a relação de consumo, 

tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja sistemática prevê que 

o juiz pode inverter o ônus da prova quando “for verossímil a alegação” ou 

quando o consumidor for “hipossuficiente”, sempre de acordo com “as 

regras ordinárias de experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso 

VIII do CDC, que prevê: “Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: VIII – 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência;...” Sobre o assunto, valho-me, 

novamente, da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do 

ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o 

ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em 

relação ao critério da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC 

permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que 

for ou hipossuficiente ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação 

do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei.” (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)”Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Dessa forma, preenchidos os 

requisitos legais DEFIRO a antecipação de tutela para DETERMINAR que a 

requerida, no prazo de 10 (dez), proceda com a entrega da máquina de 

cartão de crédito adquirida pelo requerente, sob pena de aplicação de 

multa. Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 10/08/2020 às 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, a ser realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 04. 

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. Ficam as partes cientes de que o comparecimento, 

acompanhado de advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir 

representantes por meio de procuração específica, como poderes para 

negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10). Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I). Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 344). 

Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014218-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARMANDO COSTA JUNIOR OAB - MT0010884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA ATIVA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014218-46.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CENTRO OESTE SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA. EXECUTADO: 

DROGARIA ATIVA LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação em fase de 

Cumprimento de Sentença ajuizada por CENTRO OESTE SUPRIMENTOS 

PARA MOVELARIA LTDA em face de DROGARIA ATIVA LTDA todos já 

qualificados nos autos. Ao Id. 29023627/29023628 as partes 

apresentaram petitório informando que transigiram amigavelmente, 

requerendo a homologação e extinção do feito nos moldes do artigo 487, III 

alínea b do CPC. O acordo foi devidamente subscrito pelos patronos das 

partes que possuem poderes para transigirem e fazer acordo. Diante do 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO 

EXTINTA a execução, com fulcro nos artigos 487, III, “b” e 924, inciso II do 

Novo Código de Processo Civil. Diante da desistência do prazo recursal, 

proceda-se a baixa da restrição inserida via RENAJUD. Custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, conforme acordado pelas partes. 

P. R. I. Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030625-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT16759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030625-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP REU: ALI OMAR LAKIS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução de Monitória movida por L.O. 

DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP em face de ALI OMAR 

LAKIS devidamente qualificados nos autos. Realizada a intimação do autor 

a fim de dar andamento no feito, o mesmo quedou-se inerte. Tentada a 

intimação pessoal para manifestação, a correspondência retornou com a 

menção “Mudou-se.”, embora seja o endereço informado pelo requerente 
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nos autos, provocando, assim, o abandono do processo, por mais de 30 

(trinta) dias. É o relatório. Decido. Conforme se vislumbra, a parte autora 

deixou de promover os atos necessários para andamento do processo, 

provocando o seu abandono. Está disposto nos art. 106, II, Parágrafo 

segundo e Parágrafo único do art. 274, ambos do CPC, que compete ao 

advogado, ou à parte quando postular em causa própria, informar ao 

escrivão do processo qualquer mudança de endereço, sob pena de 

reputar-se válida as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos. Vejamos: “Art. 106. Compete ao advogado, ou à parte quando 

postular em causa própria: (...) II - comunicar ao escrivão do processo 

qualquer mudança de endereço. Parágrafo Segundo. (...); se infringir o 

previsto no n° II reputar-se-ão válidas as intimações enviadas, em carta 

registrada, para o endereço constante dos autos.” “Art. 274. (...) 

Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações 

dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, 

contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo 

endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.” Após 

análise dos autos, verifica-se que a intimação foi enviada ao endereço 

constante dos autos. Por isso, presume-se válida a intimação enviada a 

parte autora, pois é seu dever informar o novo endereço quando alterado. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA DO 

AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO 

INFORMADA AO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. A inércia da parte 

autora, por prazo superior a 30 dias, quanto à promoção de atos e 

diligências que lhe competem, implica na extinção do feito sem resolução 

de mérito, conforme disposto no art. 267, III, do CPC. Mudança de 

endereço não comunicada ao juízo. Presunção de intimação pessoal. 

Incidência do art. 238, parágrafo único, CPC. Manutenção da sentença que 

extinguiu o feito por inércia do credor. APELO DESPROVIDO.” (TJRS - RAC 

nº 70036808673, 17ª Câm. Cív. – Relatora: Desa. Liege Puricelli Pires - j. 

24-06-2010) destaquei. Conforme se vislumbra, a requerente deixou de 

promover os atos necessários para andamento do processo, provocando 

o seu abandono, mesmo intimada a providenciar o andamento. Vejamos o 

disposto no artigo 485, inciso III, do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o 

mérito quando: [...] III - quando, por não promover os atos e diligências que 

lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; 

Acerca da extinção do feito por desídia da parte intimada pessoalmente 

para impulsionar o feito, tem decidido o nosso e. Tribunal Mato-Grossense, 

verbis: “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – NEGADO 

SEGUIMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO PELO AUTOR – 

CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. É lícita a 

extinção do processo, de ofício, por abandono do autor, quando o autor 

abandona da causa pelo por mais de trinta (30) dias, não obstante sua 

intimação pessoal, para, em quarenta e oito (48) horas, diligenciar no feito, 

consoante exige o art. 267, § 1º, do Código de Processo”. (TJMT - AgR, 

40177/2014, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 10/06/2014, Data da publicação no DJE 25/06/2014) 

(destaquei). “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PROCESSO 

SEM CURSO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE, PESSOALMENTE, PARA 

PROMOVER O ANDAMENTO DO PROCESSO, NO PRAZO DE 48 HORAS, 

COM EXPRESSA ADVERTÊNCIA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE SUA 

EXTINÇÃO ACASO PERDURASSE A PARALISAÇÃO INDEVIDA - 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO 

- INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE RIGORISMO EXACERBADO - 

IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE MITIGAÇÃO DAS NORMAS 

PROCESSUAIS, COM FULCRO NOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA, 

CELERIDADE, EFETIVIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, SOB 

PENA DE TORNAR-SE MORTA A LEI, OU REDUZIR-SE SUAS 

PRESCRIÇÕES A MERAS EXORTAÇÕES ROMÂNTICAS - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 267, INCISO III, E PARÁGRAFO 1.º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, APLICÁVEL AO CASO, QUE 

SE MOSTRA CORRETA. 2. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - POSSIBILIDADE - 

EXEQUENTE QUE NEGLIGENTEMENTE DEU CAUSA À EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR ABANDONO - PRECEDENTES DESTA CORTE. 3. 

SUCUMBÊNCIA RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NOVO CPC 

(NCPC), ART. 85, § 11 - DIREITO INTERTEMPORAL - APLICAÇÃO 

SOMENTE AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES 

PUBLICADAS A PARTIR DE 18/3/2016, DATA EM QUE O NCPC (LEI N.º 

13.105, DE 2015) PASSOU A TER EFICÁCIA - STJ, ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO 7. 3.1. O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS RECURSAIS (NCPC, ART. 85, § 11) SOMENTE TERÁ 

LUGAR QUANTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÕES 

PUBLICADAS A PARTIR DE 18/3/2016, DATA EM QUE O NOVO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL GANHOU EFICÁCIA. 4. RECURSO DESPROVIDO. 

(TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1561758-4 - Pinhais - Rel.: Rabello Filho - 

Unânime - - J. 26.10.2016) (TJ-PR - APL: 15617584 PR 1561758-4 

(Acórdão), Relator: Rabello Filho, Data de Julgamento: 26/10/2016, 14ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1918 08/11/2016) “APELAÇÃO 

CÍVEL - EXTINÇÃO POR ABANDONO - NECESSIDADE DE PRÉVIA 

INTIMAÇÃO PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM A FIXAÇÃO DO 

PRAZO DE 48 HORAS, BEM COMO DA PENA DE EXTINÇÃO - FATO NÃO 

OBSERVADO - RECURSO PROVIDO. Conforme dispõe o inc. III do art. 267 

do CPC, é causa de extinção o abandono da causa por mais de 30 dias. A 

intimação pessoal da parte deve constar, expressamente, o prazo de 48 

horas para o prosseguimento no feito, advertindo-se, ainda, que a 

omissão acarretará na extinção do feito, consoante fixado em seu § 1º.” 

(TJMT – AP n.º 38271/2010 – Relator: EXMO. SR. DR. PAULO S. 

CARREIRA DE SOUZA – j. 25.08.2010) negritei. Assim, evidente a desídia 

da autora, JULGO EXTINTA a ação SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fulcro no que dispõe o art. 485, III, do Código de Processo Civil. Custas já 

antecipadas. Sem honorários diante da ausência de intervenção da parte 

contrária. P.R.I. Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de estilo. Cumpra-se. Cuiabá-MT. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito em Substituição

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037427-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. L. D. M. (AUTOR(A))

NEUZA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037427-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z. L. D. M. (AUTOR(A))

NEUZA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1042391-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANUTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039113-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MORAES CAMARGO (AUTOR(A))

A. G. C. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039113-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE MORAES CAMARGO (AUTOR(A))

A. G. C. D. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037479-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCELINO ARRUDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017260-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, com 

fundamento no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC e no 

Provimento nº 56/2007 da CGJ, IMPULSIONO os autos com o objetivo de 

INTIMAR a parte autora para indicar e-mail e telefones e whatsapp de 

todas as partes da lide, para possibilitar a intimação e contato com as 

requeridas para manifestação de concordância e a data possível, 

conforme solicitação da Central de Conciliação - Cejusc: "Certifico que em 

virtude da decisão proferida nestes autos (ID 31485115), informo a 

possibilidade de agendamento de audiência de mediação para a próxima 

semana. Para tanto, solicito a intimação das partes e advogados, para que 

manifestem expressamente a concordância com a realização do ato por 

videoconferência, bem como a indicação de que possuem os recursos 

tecnológicos necessários para participação da audiência e os meios de 

contato (telefone, whatsapp e/ou e-mail) para envio do respectivo link de 

acesso à sala virtual ou realização de chamada.." Cuiabá, 24 de abril de 

2020. DAIANE SABBAG DAVID FRANCA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027577-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0002136-39.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ALEXANDRE DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0002136-39.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIO ALEXANDRE DIAS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E 

UTILIDADES LTDA Visto. Mário Alexandre Dias ajuizou Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais em desfavor de Novo Mundo 

Moveis e Utilidades Ltda, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que comprou 01 Refrigerador CRD-37 334lts Biplex Branco da 

Marca Consul 110Vpelo valor de R$1.184,00 (Um mil, cento e oitenta e 

quatro reais). Assevera que 3 dias após a entrega do produto, o mesmo 

parou de funcionar, buscando a empresa requerida para solucionar o 

problema, contudo, ela recusou a atender sua solicitação, sendo orientado 

a buscar a autorizada, ao argumento que a responsabilidade era do 

fabricante. Afirma que entrou em contato com a autorizada para resolver o 

problema, e a mesma enviou técnico a sua residência, o qual informou que 

se tratava de compressor danificado e que a responsabilidade era da loja. 

Informa que ao entrar em contato com a parte requerida, a mesma se 

recusou a resolver o problema. Requer a procedência da demanda para 

que a ré efetue a devolução dos valores pagos pelo refrigerador, e seja 

condenada em danos morais, além das verbas de sucumbência. A 
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requerida foi citada, e apresentou contestação (27009842), alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva, decadência, e no mérito pugnou 

pela improcedência da ação. O feito foi saneado (27009899), sendo 

refutada a preliminar de ilegitimidade passiva, e deferida a realização de 

prova pericial sendo nomeado perito. O perito informou que na data de 

realização de perícia compareceu ao local, contudo, foi informado que o 

autor não estava mais residindo no mesmo, no id. 27010228. Foi 

determinada a intimação da parte autora para informar onde se encontrava 

o referido objeto para a realização de perícia, no id. 27010232. No Id. 

31078844 foi certificado que decorreu o prazo para a parte autora se 

manifestar. É o relatório. Decido. Trata-se de processo da meta 02- CNJ, 

pelo que procedo ao julgamento. Consta dos autos que foi determinada a 

realização de perícia, contudo a parte requerida sequer informou onde o 

objeto a ser periciado se encontrava, no Id. 31078844, retando a 

inpossibilidade da produção da prova, pelo que passo ao julgamento 

antecipado do feito. A teoria da responsabilidade civil procura determinar 

em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelo 

dano sofrido por outra pessoa e em que medida está obrigada a repará-lo. 

O Magistrado, ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo 

que ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do 

NCPC. A jurisprudência é neste sentido: “SISTEMA FINANCEIRO DA 

HABITAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO CESSIONÁRIO. NÃO-RECONHECIMENTO. 

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. 

PROCURAÇÃO. ARTIGO 335 DO CPC. 1. O Juiz deve aplicar as regras de 

experiência comum atento ao que ordinariamente ocorre (artigo 335 do 

CPC)”.(TRF-4 - AC: 41074 RS 2006.71.00.041074-9, Relator: GILSON LUIZ 

INÁCIO, Data de Julgamento: 23/11/2010, TERCEIRA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 07/12/2010). Numa ação de cunho indenizatório, há que 

se apurar se houve ação ou omissão do agente no evento danoso, bem 

como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo 

sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de 

indenizar. Preleciona o artigo 927 do Código Civil Brasileiro: “Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo.” A doutrina e a jurisprudência firmaram-se no sentido 

de que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos 

requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a existência do dano, a 

ilicitude da conduta e o nexo causal. O requerente postulou pela 

devolução de valores pagos pelo refrigerador e indenização por danos 

morais, ao argumento de responsabilidade da requerida em enviar produto 

que possuía problema referente ao compressor danificado. O autor 

colacionou aos autos laudo técnico informando que o compressor estava 

danificado, no Id. 27009837. Em que pese ter sido invertido o ônus da 

prova, o próprio requerente intimado a informar onde se encontrava o 

objeto para a realização de perícia, permaneceu inerte, ou seja, o mesmo 

não trouxe aos autos o mínimo de prova para comprovar a sua alegação, 

tendo em vista que, somente, o referido laudo não é capaz de demonstrar 

se o objeto foi danificado por mau uso dele. Nessa senda: “RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA 

NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

DIFICULDADES EM RECEBER LIGAÇÕES, DIANTE DAS DIVERSAS FALHAS 

E INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA 

MÍNIMA PARA COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. É 

POSSÍVEL A DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO ATRAVÉS DE RELATÓRIOS 

DAS CHAMADAS DA LINHA DO RECLAMANTE, CONTA TELEFÔNICA, 

DETALHAMENTO DE CONSUMO, INDICAÇÕES DO PERÍODO DE QUEDA OU 

TESTEMUNHAS, ÔNUS PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INCUMBIA A PARTE 

AUTORA. MERA PUBLICAÇÃO DE PÁGINAS SOCIAIS INSUFICIENTE. 

PROVA MÍNIMA COMO DEVER DA PARTE AUTORA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. AUTORIZAÇÃO LEGAL E POR 

REITERADO ENTENDIMENTO DO STF”. (TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 001324279201481600450 PR 

0013242-79.2014.8.16.0045/0 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 

23/02/2016). No caso, não há provas de que o autor tenha sido vítima de 

produto danificado da parte requerida. Assim, quanto à existência do ato 

ilícito, o mesmo não restou caracterizado, vez que não restou comprovado 

lesão ao direito do autor por parte da requerida. No tocante ao nexo 

causal, a existência deste é vinculada entre a conduta ilícita e a existência 

do dano, ou seja, se o ato ilícito praticado pelo requerido originou danos ao 

autor, que no caso em tela, não restou demonstrado. Logo, não há o que 

se falar em danos sem que a requerida tenha cometido qualquer ato ilícito. 

Nesse mesmo sentido: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

IMPROCEDÊNCIA DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PRETENSÃO DE 

REFORMA - DESCABIMENTO Não há comprovação da existência de dano, 

da culpa do agente ou ainda do nexo causal. Entendimento da Súmula 385 

do STJ, no sentido de que, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição - Fundamentos da sentença adotados nos 

termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. TJ-SP. Recurso 

desprovido” .  (TJ-SP -  APL:  00022616220118260127 SP 

0002261-62.2011.8.26.0127, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 

02/09/2014, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

02/09/2014). Deste modo, ausente qualquer ilicitude cometida pela parte 

requerida, entendo não restarem preenchidos os requisitos necessários 

para configuração dos danos materiais e morais. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos do autor, razão pela qual JULGO EXTINTO o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do NCPC. Condeno 

a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), contudo, fica isenta a autora do pagamento por 

ser beneficiária da justiça gratuita. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031939-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA SILVA ROSA OAB - MT22168-O (ADVOGADO(A))

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT12737-O (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO ROSA OAB - MT5493-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - MT16445-O 

(ADVOGADO(A))

JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE OAB - MT17671-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0031939-33.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUIZ GONZAGA RODRIGUES JUNIOR 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MULLER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME Visto. Luiz G. Rodrigues Junior ajuizou Tutela Cautelar em 

Caráter Antecedente (sustação de protesto) em desfavor de Muller 

Assessoria Empresarial Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que firmou contrato particular de venda de produto com a 

empresa Varella lndustria e Comércio de Vidros (fantasia: Construtora 

Aluvitral) cujo objeto era o fornecimento e instalação de vidros e 

esquadrias de alumínio para sua obra. Assevera que pela compra dos 

produtos se comprometeu em pagar o valor de R$ 200.000,00(duzentos 

mil reais) em cheques pós-datados. Afirma que no decorrer da obra, a 

Construtora deixou de honrar com os seus compromissos, não 

entregando o material na forma contratada, levando a um retardamento no 

prazo de entrega da obra e com isso causando prejuízos ao requerente. 

Informa que diante da inércia da parte requerida em resolver o problema, 

foi obrigado a concluir a compra em outro local, efetuando distrato com a 

parte requerida e sustando os cheques pós datados emitidos. Alega que a 

empresa Aluvitral procedeu, sem aval do requerente, ao desconto e 

antecipação dos cheques na empresa de factoring Muller Assessoria 

Empresarial Ltda, a qual efetuou o apontamento para protesto. Aduz que 

não tem qualquer relação comercial com a empresa requerida e somente 

sustou os cheques emitidos após o descumprimento contratual com a 

Construtora Aluvitral, e que não pode ter restrição de créditos por 

terceiros. Requer a concessão da tutela cautelar antecedente para que 

seja determinada a sustação dos processos, determinando-se a 

expedição de mandado de sustação dos protestos. Foi deferida a liminar 

para que o requerido se abstenha de protestar os cheques n. 387 no valor 

de REE 25.00000, 11.402 de R$ 25.000,00, n.403 de R$ 13.000,00 e 404 

de R$ 7.000,00, emitidos pelo requerente, no id. 26985804. A parte 

requerida apresentou contestação, no Id. 26985811. A parte autora 

formulou pedido principal consistente na inexigibilidade e nulidade de título 

de crédito c/c cancelamento protesto, pugnando pela procedência da 

ação, tornando definitiva a tutela cautelar outrora deferida, com a 
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declaração de inexigibilidade e nulidade do título que embasa ação e 

cancelamento definitivo do protesto, no Id. 26985854. A requerida foi 

citada, e apresentou contestação, no Id. 26985869. O requerente 

apresentou réplica no Id. 26985963. Instadas a especificarem provas que 

pretendiam produzir, a parte autora (26985966), a parte autora pugnou 

pela produção de prova testemunhal, no Id. 26985968, e a requerida 

deixou decorrer o prazo para manifestação, conforme certidão no Id. 

26986028. É o relatório. Decido. Trata-se de processo da meta 02- CNJ, 

pelo que procedo ao julgamento. O caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. Compulsando os autos, verifica-se que no Id. 26985797 

existem guias de pagamento, as quais informam que se não quitadas 

serão levadas a protesto, as referidas guias foram confeccionadas no 

próprio cartório. Consta, também, informação de Serasa da parte autora 

referente a cheques sustados, no Id. 26985798, e contrato da parte 

autora com a empresa Varella Indústria e Comercio de Vidros Ltda – ME. A 

parte autora juntou, ainda, os cheques discutidos e recibos de pagamento 

em favor da empresa Varella, nos Ids. 26985800 e 26985801. A parte 

requerida, por sua vez, alega que não praticou qualquer ato ilegal ou 

desprovido de fundamentos capazes de se tornar responsável por 

qualquer reparação perquirida pelo requerente, ao argumento que que 

adotou o protesto da data aportada no título e pelo endosso recebido. Pois 

bem. Ressalta-se que o contrato de fomento comercial é atípico, sem 

regulamentação, preponderando em sua base de formação o instituto 

jurídico da cessão de crédito, pelo qual o credor transfere a outra pessoa 

seus direitos sobre um crédito, sem intervenção do devedor, mas este 

precisa ser cientificado da cessão. Sacha Calmon Navarro Coelho assim 

define factoring: "O fomento mercantil, portanto, não é operação financeira 

ou mesmo simples compra de faturamento. É um instituto jurídico que se 

acerca, se aproxima, se avizinha, se abeira do instituto da cessão, do 

desconto, da antecipação e do adiantamento bancário e de uma série de 

contratos análogos, mas não se identifica com nenhum deles" (Revista de 

Direito Mercantil, v. 120. São Paulo: Malheiros. 2000. p. 259). No caso em 

concreto, a parte requerida não comprovou a existência de notificação da 

cessão para a parte requerente, o que deveria ter ocorrido. Ademais, 

vislumbra-se que descontou cheques que já estavam sustados, ante a má 

prestação da empresa que repassou os cheques a factoring. Verifica-se 

se que restou configurada a má-fé da empresa de factoring, vez que 

protestou as cártulas de cheques recebidas por endosso quando já ciente 

que as mesmas estavam sustadas. Nessa senda, segue entendimento 

jurisprudencial: “CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO. EMPRESA DE 

FACTORING. PROTESTO. MÁ-FÉ. (...). De acordo com os arts. 906 e 916 

do Código Civil e o Art. 25 da Lei do Cheque, não pode o devedor opor ao 

portador do cheque as exceções fundadas em relações pessoais com o 

credor originário/ prestador de serviço, salvo se o adquirente do título tiver 

agido de má-fé. 2. No caso dos autos, configurada a má-fé da empresa de 

factoring que protestou as cártulas de cheque recebidas por endosso, 

quando já sustadas, (...). Recurso parcialmente provido. (...)”. ( TJ – DF – 

0036689-54.2012 – data da publicação: 14/12/2016). Dessa forma, 

considerando que mesmo invertido o ônus da prova, a parte requerida não 

demonstrou sua boa-fé, tendo em vista que protestou cheques sustados, 

o pleito da parte autora deve prosperar, devendo haver a declaração de 

inexigibilidade e nulidade do título que embasa a ação, bem como o 

cancelamento do protesto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos do autor e declaro inexigível e nulo os títulos que embasam a ação 

e determino o cancelamento definitivo dos protestos, razão pela qual 

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, 

do NCPC. Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas 

e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. 

Confirmo a liminar de Id. 26985804. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027176-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GERALDO MIGUEL REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0027176-86.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JORGE GERALDO MIGUEL REIS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - ME, HDI SEGUROS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. 

Jorge Geraldo Miguel Reis ajuizou Ação de Cobrança por Danos Materiais 

e Morais em desfavor de Patria Corretora de Seguros Ltda, HDI Seguros 

S/A e Banco Santander S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que adquiriu apólice de seguro com a Requerida sob n° 

01.058.431.69884463, Renovação da Apólice o1.o58.431.o-96817, na 

data de 12/08/2015, com vigência das 24hrs do dia 12/08/2015 as 24hrs 

do dia 12/ 08/2016. Assevera que o contrato foi realizado mediante seu 

compromisso de efetuar o pagamento de R$1.132,72 (um mil cento e trinta 

e dois reais e setenta e dois centavos), divididos em 04 (quatro) parcelas 

iguais no valor de R$283,18 (duzentos e oitenta e três reais e dezoito 

centavos), descontadas no cartão de crédito. Afirma que no dia 

09/06/2016 colidiu com o veículo de terceira pessoa e foi aberto sinistro 

com solicitação de reparo, contudo, foi informado pela requerida que o 

seguro foi cancelado, ante a falta de pagamento. Relata que o 

cancelamento foi feito pela requerida de forma unilateral, sendo sua culpa 

o fato de não cobrar a quarta parcela do seguro na data correta. Informa 

que teve que consertar os dois veículos, e informado que o seguro foi 

cancelado por ausência de fundos, somente, no dia 13/06/2016, pelo que 

requer a procedência da demanda para que a ré seja condenada ao 

pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de dano material, 

danos morais, além das verbas de sucumbência. A requerida HDI Seguros 

foi citada, e apresenta contestação (27107870), alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pela 

improcedência da ação. O requerido Banco Santander S.A apresenta 

contestação (27108096), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, 

e no mérito pugna pela improcedência da ação. A parte requerida Patria 

Seguradora de Seguros Ltda. apresenta contestação e reconvenção 

(27108499), na contestação pugna pela improcedência da ação, e na 

reconvenção, pugna pela condenação do reconvindo nos honorários 

advocatícios que gastou com advogado na referida ação. Apresentada 

impugnação as contestações, no id. 27108504. As partes foram intimadas 

a especificarem as provas a produzir (Id. 27108508), e todos se 

manifestaram, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 

27108509, 27108510, 27108593). A parte autora apresenta contestação a 

reconvenção, no Id. 27108596. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança cujo cerne da questão reside em saber se há ou não direito da 

autora em pleitear os valores alegados na inicial. O caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. De início preceitua o artigo 355, inciso 

I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; (...).” Compulsando os autos, destaca-se a 

desnecessidade de produção de outras provas, tendo em vista o fato de 

que os documentos colacionados são suficientes para o deslinde do feito. 

Quanto as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas pelas requeridas 

HDI Seguros S/A, Banco Santander S.A e Pátria Corretora de Seguros 

Ltda., não podem prosperar as alegações, vez que as requeridas devem 

notificar o requerente quando do cancelamento do seguro, mesmo que a 

justificativa seja a falta de pagamento. Ademais, as partes requeridas 

possuem vínculo, vez que se unem para captar clientes e auferir lucros 

em todos os sentidos, ou seja, a corretora capta o cliente, a seguradora 

oferece o serviço por meio de pagamento de valores, e o banco assume o 

papel de cobrador, tendo em vista que os pagamentos passam por ele. 

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva de todas as 

requeridas. Destaca-se que a responsabilidade civil objetiva por falha na 

prestação dos serviços encontra-se prevista no Código de Defesa do 
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Consumidor, se tratando de hipótese em que não é necessária a 

existência de culpa para que se configure o dever de indenizar. Nesse 

sentido, vejamos o que o art. 14 do CDC prevê: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. Essa 

modalidade de responsabilidade civil é prevista quando existente relação 

de consumo, na qual as partes ostentam a condição de fornecedor e 

consumidor, prevendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Segue entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

NÃO ENTREGA DOS PRODUTOSADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO 

CONTRATADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER 

VALOR ARBITRADO. - A relação jurídica existente entre as partes 

litigantes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, 

prevista no art. 14 do CDC. - Comprovada a falha na prestação do serviço, 

consubstanciada na não entrega dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, a fornecedora deve responder pelos danos experimentados 

pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a 

falta de previsão de isenção de sua responsabilidade no que diz respeito 

à entrega do produto. - Os fatos narrados na inicial não constituem mero 

aborrecimento ou dissabor do dia a dia. Ao contrário, os fatos relatados 

configuram um grave desrespeito para com o consumidor que, repita-se, 

ficou meses impedido de premiar os seus clientes com as mercadorias 

compradas na empresa ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da 

espera da entrega dos produtos. - O valor da indenização deve ser fixado 

com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano 

suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o 

condenado reitere a conduta ilícita”. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10079100140478001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 07/03/2014). 

Consta das alegações do autor, que o fato de não ter ciência quanto ao 

cancelamento do seu seguro, ante a falta de pagamento por meio do 

cartão de crédito, houve prejuízo ao mesmo, uma vez que sofreu acidente 

de trânsito e teve que reparar o seu veículo e o outro veículo envolvido no 

acidente, sem o auxílio de seu seguro, o qual achava que estava vigente. 

Assevera, ainda, que a culpa foi do requerido que não cobrou a parcela 

na data exata por meio de pagamento via cartão de crédito, e depois 

rescindiu o contrato. Pois bem. No caso em concreto, verifica-se a 

existência de contrato entre a parte autora e HDI Seguros na data do 

referido acidente, no Id. 27107647, e que estavam sendo cobradas via 

cartão de crédito as faturas referentes as parcelas de seguro, conforme 

extratos de Ids. 27107648 e 27107649. Por outro lado, as requeridas não 

juntaram quaisquer documentos nos autos, informando que a parte 

requerente foi notificada acerca do cancelamento do seguro. 

Vislumbra-se que a parte requerente, que foi quem informou acerca da 

notificação após o acidente que sofreu, conforme mencionado na exordial. 

Ressalta-se que o cancelamento do seguro sem a prévia notificação do 

consumidor para constituí-lo em mora, viola o princípio da boa-fé, ou seja, 

o simples atraso no pagamento da prestação do seguro não implica em 

desfazimento automático do contrato, exigindo-se, ao menos, a prévia 

constituição em mora do contratante pela parte requerida, o que ocorreu, 

somente, após a solicitação de amparo pelo autor quando o mesmo 

precisou usar o seguro, em razão de acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“CANCELAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO UNILATERALMENTE. O 

CANCELAMENTO DO SEGURO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA, O QUE É A HIPÓTESE DOS 

AUTOS, VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, GERANDO O DEVER DE 

INDENIZAR. (...)”. (TJ – RJ – APL 00031493920128190079 – data da 

publicação: 25/07/2014). No que concerne aos danos matérias, 

ressalta-se que são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das 

pessoas físicas e jurídicas, podendo os mesmos serem subclassificados 

em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes 

(o que deixou de se lucrar). Destaca-se que o dano material é devido 

quando o agente, por ato ilícito, causar dano a outro. No presente caso, 

restou demonstrado que as requeridas causaram danos ao autor, pois ele 

foi obrigado a suportar o prejuízo de consertar o seu veículo, e que 

presumia que o mesmo estava segurado. Verifica-se que foram 

colacionados aos autos os comprovantes de pagamentos para conserto 

do veículo, conforme Id. 27107649. Portanto, é devida a restituição dos 

valores pagos pelo conserto do veículo a título de danos materiais ao 

autor, no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Em relação aos danos 

morais, esses se caracterizam em razão do “sofrimento experimentado 

por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou 

indiretamente derivado de ato lícito – (RT, 683/46)”. (TJMT. A. Cív. 

49515/2007. Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 4ª C. Cív. Julg. 26/11/2007). 

Vejamos o que dispõe o art. 186 do CC. Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. In casu, 

resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em 

decorrência do ilícito que fora causado pelas requeridas, ante o 

cancelamento do seguro sem notificação. Nesse sentido: 

“CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO 

MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...). Nos termos dos precedentes desta 

Cort, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o 

desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a 

prévia constituição em mora, por interpelação específica, a qual não 

ocorreu na espécie. (...)”. (STJ – AgRg no Aresp 543101 – data da 

publicação – 03/02/2020). Portanto, demonstrados os requisitos 

ensejadores, devida se faz a condenação do requerido aos danos morais. 

Desta forma, visando a compensação do sofrimento experimentado, 

estabeleço, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em favor da parte autora. Da Reconvenção No tocante a 

reconvenção, a reconvinte alega que o reconvindo deve ser condenado 

nos honorários advocatícios, ao argumento que ela gastou com advogado 

na referida ação. Vislumbra-se que a parte reconvinda foi condenada de 

forma solidária com as outras partes requeridas na referida ação, não 

havendo que prosperar os pedidos realizados na reconvenção. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Jorge Geraldo Miguel 

Reis em desfavor de Patria Corretora de Seguros Ltda, HDI Seguros S/A e 

Banco Santander S.A, razão porque: a) CONDENO as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) 

para o autor, a título de indenização por danos materiais, acrescido de 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

ambos a partir do desembolso. b) CONDENO as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para o autor, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 

406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença. Quanto a reconvenção, JULGO-O IMPROCEDENTES os pedidos. 

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a 

ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, no que 

se refere a procedência da ação de cobrança, bem como condeno a 

reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 

10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, conforme art. 

85, § 1° do NCPC, em razão da improcedência da reconvenção. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0027176-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE GERALDO MIGUEL REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT6070-O (ADVOGADO(A))
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MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0027176-86.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JORGE GERALDO MIGUEL REIS 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PATRIA - CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA - ME, HDI SEGUROS S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Visto. 

Jorge Geraldo Miguel Reis ajuizou Ação de Cobrança por Danos Materiais 

e Morais em desfavor de Patria Corretora de Seguros Ltda, HDI Seguros 

S/A e Banco Santander S.A, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que adquiriu apólice de seguro com a Requerida sob n° 

01.058.431.69884463, Renovação da Apólice o1.o58.431.o-96817, na 

data de 12/08/2015, com vigência das 24hrs do dia 12/08/2015 as 24hrs 

do dia 12/ 08/2016. Assevera que o contrato foi realizado mediante seu 

compromisso de efetuar o pagamento de R$1.132,72 (um mil cento e trinta 

e dois reais e setenta e dois centavos), divididos em 04 (quatro) parcelas 

iguais no valor de R$283,18 (duzentos e oitenta e três reais e dezoito 

centavos), descontadas no cartão de crédito. Afirma que no dia 

09/06/2016 colidiu com o veículo de terceira pessoa e foi aberto sinistro 

com solicitação de reparo, contudo, foi informado pela requerida que o 

seguro foi cancelado, ante a falta de pagamento. Relata que o 

cancelamento foi feito pela requerida de forma unilateral, sendo sua culpa 

o fato de não cobrar a quarta parcela do seguro na data correta. Informa 

que teve que consertar os dois veículos, e informado que o seguro foi 

cancelado por ausência de fundos, somente, no dia 13/06/2016, pelo que 

requer a procedência da demanda para que a ré seja condenada ao 

pagamento de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de dano material, 

danos morais, além das verbas de sucumbência. A requerida HDI Seguros 

foi citada, e apresenta contestação (27107870), alegando, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva, e no mérito pugna pela 

improcedência da ação. O requerido Banco Santander S.A apresenta 

contestação (27108096), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, 

e no mérito pugna pela improcedência da ação. A parte requerida Patria 

Seguradora de Seguros Ltda. apresenta contestação e reconvenção 

(27108499), na contestação pugna pela improcedência da ação, e na 

reconvenção, pugna pela condenação do reconvindo nos honorários 

advocatícios que gastou com advogado na referida ação. Apresentada 

impugnação as contestações, no id. 27108504. As partes foram intimadas 

a especificarem as provas a produzir (Id. 27108508), e todos se 

manifestaram, pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Ids. 

27108509, 27108510, 27108593). A parte autora apresenta contestação a 

reconvenção, no Id. 27108596. É o relatório. Decido. Trata-se de ação de 

cobrança cujo cerne da questão reside em saber se há ou não direito da 

autora em pleitear os valores alegados na inicial. O caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória. De início preceitua o artigo 355, inciso 

I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; (...).” Compulsando os autos, destaca-se a 

desnecessidade de produção de outras provas, tendo em vista o fato de 

que os documentos colacionados são suficientes para o deslinde do feito. 

Quanto as preliminares de ilegitimidade passiva alegadas pelas requeridas 

HDI Seguros S/A, Banco Santander S.A e Pátria Corretora de Seguros 

Ltda., não podem prosperar as alegações, vez que as requeridas devem 

notificar o requerente quando do cancelamento do seguro, mesmo que a 

justificativa seja a falta de pagamento. Ademais, as partes requeridas 

possuem vínculo, vez que se unem para captar clientes e auferir lucros 

em todos os sentidos, ou seja, a corretora capta o cliente, a seguradora 

oferece o serviço por meio de pagamento de valores, e o banco assume o 

papel de cobrador, tendo em vista que os pagamentos passam por ele. 

Portanto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva de todas as 

requeridas. Destaca-se que a responsabilidade civil objetiva por falha na 

prestação dos serviços encontra-se prevista no Código de Defesa do 

Consumidor, se tratando de hipótese em que não é necessária a 

existência de culpa para que se configure o dever de indenizar. Nesse 

sentido, vejamos o que o art. 14 do CDC prevê: Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. Essa 

modalidade de responsabilidade civil é prevista quando existente relação 

de consumo, na qual as partes ostentam a condição de fornecedor e 

consumidor, prevendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 

Segue entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

NÃO ENTREGA DOS PRODUTOSADQUIRIDOS E QUITADOS NO PRAZO 

CONTRATADO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - MANTER 

VALOR ARBITRADO. - A relação jurídica existente entre as partes 

litigantes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor à lide. Assim, a responsabilidade é objetiva, 

prevista no art. 14 do CDC. - Comprovada a falha na prestação do serviço, 

consubstanciada na não entrega dos produtos adquiridos pelo 

consumidor, a fornecedora deve responder pelos danos experimentados 

pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a 

falta de previsão de isenção de sua responsabilidade no que diz respeito 

à entrega do produto. - Os fatos narrados na inicial não constituem mero 

aborrecimento ou dissabor do dia a dia. Ao contrário, os fatos relatados 

configuram um grave desrespeito para com o consumidor que, repita-se, 

ficou meses impedido de premiar os seus clientes com as mercadorias 

compradas na empresa ré, causando-lhe frustrações e angústia diante da 

espera da entrega dos produtos. - O valor da indenização deve ser fixado 

com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, mostrando-se apto a reparar, adequadamente, o dano 

suportado pelo ofendido, servindo, ainda, como meio de impedir que o 

condenado reitere a conduta ilícita”. (TJ-MG - Apelação Cível AC 

10079100140478001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 07/03/2014). 

Consta das alegações do autor, que o fato de não ter ciência quanto ao 

cancelamento do seu seguro, ante a falta de pagamento por meio do 

cartão de crédito, houve prejuízo ao mesmo, uma vez que sofreu acidente 

de trânsito e teve que reparar o seu veículo e o outro veículo envolvido no 

acidente, sem o auxílio de seu seguro, o qual achava que estava vigente. 

Assevera, ainda, que a culpa foi do requerido que não cobrou a parcela 

na data exata por meio de pagamento via cartão de crédito, e depois 

rescindiu o contrato. Pois bem. No caso em concreto, verifica-se a 

existência de contrato entre a parte autora e HDI Seguros na data do 

referido acidente, no Id. 27107647, e que estavam sendo cobradas via 

cartão de crédito as faturas referentes as parcelas de seguro, conforme 

extratos de Ids. 27107648 e 27107649. Por outro lado, as requeridas não 

juntaram quaisquer documentos nos autos, informando que a parte 

requerente foi notificada acerca do cancelamento do seguro. 

Vislumbra-se que a parte requerente, que foi quem informou acerca da 

notificação após o acidente que sofreu, conforme mencionado na exordial. 

Ressalta-se que o cancelamento do seguro sem a prévia notificação do 

consumidor para constituí-lo em mora, viola o princípio da boa-fé, ou seja, 

o simples atraso no pagamento da prestação do seguro não implica em 

desfazimento automático do contrato, exigindo-se, ao menos, a prévia 

constituição em mora do contratante pela parte requerida, o que ocorreu, 

somente, após a solicitação de amparo pelo autor quando o mesmo 

precisou usar o seguro, em razão de acidente de trânsito. Nesse sentido: 

“CANCELAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULO UNILATERALMENTE. O 

CANCELAMENTO DO SEGURO SEM A PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO 

CONSUMIDOR PARA CONSTITUÍ-LO EM MORA, O QUE É A HIPÓTESE DOS 

AUTOS, VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, GERANDO O DEVER DE 

INDENIZAR. (...)”. (TJ – RJ – APL 00031493920128190079 – data da 

publicação: 25/07/2014). No que concerne aos danos matérias, 

ressalta-se que são aqueles que atingem diretamente o patrimônio das 

pessoas físicas e jurídicas, podendo os mesmos serem subclassificados 

em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) e lucros cessantes 

(o que deixou de se lucrar). Destaca-se que o dano material é devido 

quando o agente, por ato ilícito, causar dano a outro. No presente caso, 

restou demonstrado que as requeridas causaram danos ao autor, pois ele 

foi obrigado a suportar o prejuízo de consertar o seu veículo, e que 

presumia que o mesmo estava segurado. Verifica-se que foram 

colacionados aos autos os comprovantes de pagamentos para conserto 

do veículo, conforme Id. 27107649. Portanto, é devida a restituição dos 

valores pagos pelo conserto do veículo a título de danos materiais ao 

autor, no importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Em relação aos danos 
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morais, esses se caracterizam em razão do “sofrimento experimentado 

por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou 

indiretamente derivado de ato lícito – (RT, 683/46)”. (TJMT. A. Cív. 

49515/2007. Rel. Dra. Maria Aparecida Ribeiro, 4ª C. Cív. Julg. 26/11/2007). 

Vejamos o que dispõe o art. 186 do CC. Art. 186. Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. In casu, 

resta devidamente demonstrado o dano moral sofrido pela parte autora em 

decorrência do ilícito que fora causado pelas requeridas, ante o 

cancelamento do seguro sem notificação. Nesse sentido: 

“CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO 

MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

AGRAVO INTERNO PROVIDO. (...). Nos termos dos precedentes desta 

Cort, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o 

desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a 

prévia constituição em mora, por interpelação específica, a qual não 

ocorreu na espécie. (...)”. (STJ – AgRg no Aresp 543101 – data da 

publicação – 03/02/2020). Portanto, demonstrados os requisitos 

ensejadores, devida se faz a condenação do requerido aos danos morais. 

Desta forma, visando a compensação do sofrimento experimentado, 

estabeleço, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) em favor da parte autora. Da Reconvenção No tocante a 

reconvenção, a reconvinte alega que o reconvindo deve ser condenado 

nos honorários advocatícios, ao argumento que ela gastou com advogado 

na referida ação. Vislumbra-se que a parte reconvinda foi condenada de 

forma solidária com as outras partes requeridas na referida ação, não 

havendo que prosperar os pedidos realizados na reconvenção. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Jorge Geraldo Miguel 

Reis em desfavor de Patria Corretora de Seguros Ltda, HDI Seguros S/A e 

Banco Santander S.A, razão porque: a) CONDENO as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) 

para o autor, a título de indenização por danos materiais, acrescido de 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, 

ambos a partir do desembolso. b) CONDENO as partes requeridas, 

solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para o autor, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, 

juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 

406 do CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento 

danoso, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença. Quanto a reconvenção, JULGO-O IMPROCEDENTES os pedidos. 

CONDENO os requeridos ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a 

ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, no que 

se refere a procedência da ação de cobrança, bem como condeno a 

reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses em 

10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, conforme art. 

85, § 1° do NCPC, em razão da improcedência da reconvenção. Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032788-15.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA CONCEICAO SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO ANDRE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0032788-15.2010.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BENEDITO DA CONCEICAO SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RICARDO ANDRE ARRUDA Visto. Benedito 

da Conceição Silva ajuizou Ação Indenizatória em desfavor de Ricardo 

André Arruda, todos devidamente qualificados nos autos, alegando que 

foi envolvido em um acidente de trânsito com o requerido, e que no 

momento em que saiu do veículo, foi agredido pelo mesmo, o qual só 

cessou a agressão quando um policial chegou ao local. Conta que quando 

foi puxado pelas pernas, caiu e bateu a cabeça no meio fio, e que a batida 

desenvolveu complicações até o presente momento. Relata que se 

encontra totalmente dependentes de terceiros para sua locomoção, e que 

não consegue desenvolver suas atividades do dia a dia, não possuindo 

condições de trabalhar, e que sua esposa também não pode trabalhar 

porque precisa dedicar seu tempo a cuidar do mesmo, pelo que requer, 

liminarmente, a condenação do requerido aos alimentos provisionais, no 

importe igual ou superior a 2 salários mínimos para sua sobrevivência e de 

sua família. No mérito, pugna pela procedência da demanda para que a ré 

seja condenada ao pagamento de danos materiais, danos morais e lucros 

cessantes, além das verbas de sucumbência. A parte requerida foi citada, 

e apresenta contestação (27087072), alegando, preliminarmente, 

ilegitimidade ativa, ausência de interesse processual e carência da ação, e 

no mérito pugna pela improcedência da ação. Apresentada impugnação a 

contestação, no Id. 27087107. As partes foram intimadas a especificarem 

as provas a produzir (Id. 27087109), e ambos se manifestaram (Ids. 

27087110 e 27087111). Foi indeferida a liminar e saneado o feito, sendo 

refutadas as preliminares e nomeado perito médico, no Id. 27087112. Após 

várias destituições de perito, foi nomeado perito médico no Id. 27087200, e 

apresentado Laudo, no Id. 27087227. A parte autora intimada a se 

manifestar acerca do laudo, concordou com o mesmo e pugnou pelo 

julgamento antecipado do feito, no Id. 27087284, contudo, a parte 

requerida permaneceu inerte, conforme certidão de Id. 31030294. É o 

relatório. Decido. Trata-se de processo da meta 02- CNJ, pelo que procedo 

ao julgamento. Cuida-se de Ação de Indenização ajuizada por Benedito da 

Conceição Silva em desfavor de Ricardo André Arruda. Pois bem. Em 

sede de responsabilidade civil, cumpre estabelecer inicialmente as 

disposições legais aplicáveis à espécie, a começar pelo artigo 186 do CC, 

confira-se: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência o ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, do mesmo 

diploma, estabelecer que Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a configuração do 

ilícito civil é indispensável a prática de ato lesivo, com culpa ou dolo. Além 

do ato lesivo, é indispensável que do mesmo resulte dano material ou 

moral ao ofendido, sendo que o terceiro elemento caracterizador do ilícito 

civil é o nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

Apenas se restarem evidenciados esses três elementos é que surgirá o 

dever de indenizar. Extrai-se do Boletim de Ocorrência a seguinte 

informação (Ids. 27086668 e 27086669): “(...). Narra a vítima n° 01 que 

desceu para ver o que havia acontecido, viu que um veículo que o mesmo 

não se recorda qual é a marca havia colidido com a traseira do seu 

veículo, e que sem nenhuma explicação o condutor do veículo que causou 

a colisão derrubou ele (vítima) no chão e começou a espanca-lo. Narra 

que tentou se defender da agressão, mas não conseguiu. Narra, ainda 

que a agressão lhe ocasionou várias lesões corporais. (...)”. Observa-se 

que por meio do Boletim de Ocorrência colacionado aos autos, que o 

requerido além de estar errado quando colidiu com o referido veículo, 

agrediu o autor, causando-lhe lesões. Consta laudo de lesão corporal, 

realizado na data de 02/08/2009, no Id. 27086672, e que demonstra as 

lesões sofridas pelo autor. Realizada a perícia por perito nomeado por 

este Juízo, o mesmo concluiu que houve nexo de causalidade entre a 

agressão sofrida pela parte autora e a evolução do quadro apresentado 

pela mesma. Vejamos parte da conclusão do perito: “ (...), pode-se afirmar 

que existe nexo de causalidade entre a agressão sofrida pela parte autora 

e a evolução do quadro apresentado pela mesma, haja vista a 

constatação inicial de ter havido TCE e Trauma Facial , a ocorrência de 

hidrocefalia, com a necessidade de colocação de válvula de derivação 

ventrículo- peritoneal, a evolução de um tumor de origem vascular ( 

provavelmente associado ao TCE), a necessidade de procedimento 

microcirúrgico para a retirada deste tumor vascular cerebral, a presença 

de intercorrências (AVE e lesão de nervos cranianos), a necessidade de 

gastronomia em função da disfagia neurológica, bem como as demais 

sequelas neurológicas, físicas e mentais observadas (dificuldade de 

deambulação, com necessidade de apoio, tonturas frequentes, 

esquecimento). A responsabilidade do réu não se exime ao argumento de 

que achou que sua filha estava morta e por isso correu atrás do autor que 

supostamente estava fugindo do local. Assim, não demonstrado que o 

autor deu ensejo ao acidente e que deu causa a ser agredido pelo 

requerido, vislumbra-se que este foi o agente causador das lesões. 

Comprovada a culpa, o nexo e o dano, a parte ré está obrigada a indenizar 
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a parte autora os prejuízos suportados. Ressalta-se que a parte 

requerente pugnou por indenização por danos materiais e lucros 

cessantes, contudo, sequer mencionou quais os danos e não acostou 

documentos que comprovassem os mesmos. Quanto ao pedido de 

indenização por danos morais, deve-se entender que quando ocorre lesão 

física, independente do seu grau/sequela, é inegável a caracterização da 

ofensa moral porque a integridade física é parte integrante dos direitos da 

personalidade, que goza de proteção legal conforme artigo 12 do Código 

Civil. E mais, o dano moral passou a constituir garantia constitucional (art. 

5º, V e X, CF), com finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o 

aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, 

desestimulando-o à prática de atos semelhantes, sendo que, no caso dos 

autos, independem de prova de prejuízo, eis que decorrem do próprio 

evento, no qual a integridade física do autor restou atingida. Nesta senda, 

prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise 

das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da 

indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo 

constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, 

desestimular os réus, no futuro, praticarem atos semelhantes. Além disso, 

a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da 

parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os 

prejuízos causados pela ofensa. No tocante ao quantum da reparação 

pelo dano moral, deve ser considerado o critério da razoabilidade e 

proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função 

reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar 

procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já 

que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do 

ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil, mostrando-se 

razoável a fixação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dano moral. Em 

relação a alegação de litigância de má-fé não se verifica nos autos a 

mesma pela parte requerente, posto que não emerge o dolo processual, 

ou seja, aquele intuito de causar dano à parte adversa, presente nas 

hipóteses elencadas no art. 80 do NCPC. Destarte, diz a jurisprudência 

que “na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova 

satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano 

processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ – 

1ª Turma, RESP 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24-4-97, deram 

provimento, v.u DJU 30-6-97, p. 30.890). Portanto, não vislumbrando nos 

autos o irrefragável dolo, entende-se incabível a condenação em litigância 

de má-fé. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados por Benedito da Conceição Silva em desfavor de Ricardo 

André Arruda, razão porque: a) CONDENO a parte requerida ao 

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o autor, a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do 

CC/2002, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, bem 

como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. 

CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a 

ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, contudo, 

condição suspensão com fulcro no art. 98, § 3°, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 13 de abril de 2020. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001319-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO BARROS DE MACEDO OAB - MT7667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAGOA AZUL CONSULTORIA LTDA - ME (REU)

CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BENTO PEREIRA ANTUNES OAB - RS59005 (ADVOGADO(A))

REGINALDO SANTOS SOARES OAB - BA23454 (ADVOGADO(A))

CERES BENTO PEREIRA SUNE OAB - RS57481 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001319-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FWA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A REU: LAGOA AZUL 

CONSULTORIA LTDA - ME, CD CONSULTING ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA Visto. FWA Empreendimentos e Participações S.A ajuizou Ação de 

Cobrança em desfavor de Lagoa Azul Consultoria Ltda e CD Consulting 

Assessoria Empresarial Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que firmaram em 08.08.2013 o contrato de intermediação para 

compra de imóveis com o objeto de contratação dos serviços profissionais 

de intermediação, por parte das requeridas, para fins de compra de imóvel 

rural, com área total de 5.385,8785 ha. Afirma que houve a fixação do 

custo total da aquisição do bem imóvel rural em R$1.000,00 por hectare, e 

que os honorários de corretagem seriam obtidos pela diferença entre o 

valor do hectare firmado no contrato e o valor do hectare negociado para 

a efetiva compra e venda, sendo neste último incluídos outros valores, 

antecipados ou não, para quitação de despesas, encargos, tributos, 

impostos e outros valores imputados ao imóvel. Assevera que o custo 

total da aquisição importaria na somatória dos valores lançados na 

escritura pública e dos valores lançados nas notas fiscais de prestação 

dos serviços de corretagem. Relata que o prazo de execução do contrato 

em regime de exclusividade foi estabelecido até o dia 03.08.2014, e entre 

os períodos de agosto/2013 e setembro/2013 foram realizados diversos 

adiantamentos. Aduz que vencido o prazo de execução do contrato, 

nenhuma matrícula foi objeto de compra e venda, e as requeridas foram 

notificadas para devolução dos valores adiantados e até a presente data 

encontram-se inadimplentes. Assevera que é credora dos requeridos do 

valor total de R$ o pagamento do valor de R$ 4.412.302,28 (quatro milhões 

e quatrocentos e doze mil e trezentos e dois reais e vinte e oito centavos). 

Requer a procedência da demanda para que os requeridos sejam 

condenados ao pagamento de o pagamento do valor de R$ 4.412.302,28 

(quatro milhões e quatrocentos e doze mil e trezentos e dois reais e vinte 

e oito centavos), devidamente corrigido, além das verbas de sucumbência. 

A parte requerida CD Consulting Assessoria Empresarial Ltda apresentou 

contestação pugnando, alegando preliminarmente, a prescrição, e no 

mérito a improcedência da ação (Id. 15224954). A requerida Lagoa Azul 

Consultoria Ltda apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da ação (Id. 15377984). Foi certificado que a parte autora deixou decorrer 

o prazo para apresentação de Réplica, no Id. 21899528. As partes foram 

intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 23523533), a parte 

requerida CD Consulting Assessoria Empresarial Ltda pugnou pelo 

julgamento antecipado do feito (Id. 25127245), a parte autora, também, 

pugnou pelo julgamento antecipado do feito (Id. 25154647), a parte 

requerida Lagoa Azul permaneceu inerte ( Id. 30996365). É o relatório. 

Decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. De início 

preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).” 

Compulsando os autos, destaca-se a desnecessidade de produção de 

outras provas, tendo em vista o fato de que os documentos colacionados 

são suficientes para o deslinde do feito. A parte requerida CD Consulting 

Assessoria Empresarial Ltda alega que houve prescrição do direito da 

autora, ao argumento que a pretensão de ressarcimento de 

enriquecimento sem causa se dá em 3 anos. Afirma que começou a 

decorrer o prazo, quando do final do prazo de execução do contrato de 

360 (trezentos e sessenta) dias, contado da data da assinatura do 

instrumento. Pois bem. A própria parte autora afirmou que a conduta das 

requeridas tipifica o reconhecimento de enriquecimento ilícito. 0 art. 206, 

parágrafo 3°, inciso IV afirma que: “Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três 

anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; 

(...)”. No caso em concreto, verifica-se que o contrato entre as partes foi 

assinado em 03/08/2013, com o prazo de 360 dias para sua execução, ou 

seja, até a data de 03/08/2014. A parte requerente, em sua inicial, afirma 

que com o final do prazo de execução não houve o cumprimento do 

contrato, pugnando pela devolução do dinheiro. Desta forma, o prazo 

prescricional começou a correr a partir da data de 03/08/2014 e o 

ajuizamento da ação ocorreu em janeiro de 2018, tendo decorrido o prazo 

prescricional. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE 

RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESCRIÇÃO – 

PRAZO TRIENAL. O prazo de prescrição da pretensão de ressarcimento 

de enriquecimento sem causa é de três anos (inciso IV do § 3° do art. 206 

do Código Civil) ”. (TJ – MG – AC – 10042130016498001 – data da 

publicação: 08/11/2019). A prescrição, ainda, ocorre em relação a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 389 de 651



correção dos valores, tendo em vista que os valores relacionados a multa 

e encargos, também, possuem prazo trienal. Posto isso, com fundamento 

no artigo 487, II, do Novo Código de Processo Civil, acolho a prejudicial de 

mérito e JULGO EXTINTO os pedidos formulados por FWA 

Empreendimentos e Participações S.A em desfavor de Lagoa Azul 

Consultoria Ltda e CD Consulting Assessoria Empresarial Ltda, CONDENO 

a requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012483-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO CESAR FERNANDES OAB - MT11801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO RESIDENCIAL PORTO REAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198-O (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI OAB - MT22761-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOR(A): LINIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA REU: EDIFICIO 

RESIDENCIAL PORTO REAL Visto. Lenibel Strobel Moreira da Silva ajuizou 

Ação de Cobrança de Taxa de Mudança em desfavor de Condomínio 

Residencial Porto Real, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que teve que efetuar o pagamento de 02 (duas) taxas de 

mudança, no valor de R$1.915,66 (hum mil novecentos e quinze reais e 

sessenta e seis centavos), não utilizando nada do imóvel, ao argumento 

que só foi utilizado roupas particulares, informando que o imóvel era 

mobiliado. Afirma que a síndica não concordou em isentar ela do 

pagamento da referida taxa. Requer a procedência da demanda para que 

o requerido seja condenado ao pagamento de R$1.915,66(hum mil 

novecentos e quinze reais e sessenta e seis centavos), devidamente 

corrigido, além das verbas de sucumbência. O requerido foi citado, e 

apresentou contestação alegando, preliminarmente a inépcia da inicial e 

impugnando o benefício da justiça gratuita, no mérito pugnou pela 

improcedência da ação (Id. 16633281). Réplica no arquivo de Id. 

17602718. As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 23447104), a parte requerida pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (Id. 24456047), e o requerente permaneceu inerte, 

conforme certidão de Id. 31232961. É o relatório. Decido. Quanto a 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que o mesmo pode 

ser requerido na inicial, contestação, em petição de ingresso de terceiro e 

recurso. Vejamos o que dispõe o art. 99, do NCPC: “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. ” Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida pela própria pessoa natural. Vejamos: “Art. 99. (...). (...) § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural. ” Sustenta o impugnante que o autor 

possui condições de arcar com as custas processuais. Todavia, não 

juntou quaisquer documentos que demonstrem que o autor possui 

condições de arcar com as custas processuais. Dessa forma, não restou 

comprovado nos autos, fatos a demonstrar condições financeiras 

suficientes para arcar com as custas processuais iniciais, bem como a 

afastar a presunção de incapacidade econômica para suportar o 

pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, não 

havendo, assim, motivos para ser revogado o benefício outrora 

concedido. Quanto a preliminar de inépcia da inicial, registre-se que a 

inicial é inepta quando a petição inicial não está apta a produzir efeitos 

jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, contraditória, 

incoerente, ou, ainda, lhe faltem requisitos exigidos pela lei, conforme 

determina o artigo 330, caput e § 1º, do NCPC. Vejamos: “Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o Considera-se 

inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si”. No 

caso em comento, não restou demonstrado quaisquer requisitos que 

ensejassem a inépcia da inicial, uma vez que a autora colacionou aos 

autos documentos relacionados a cobrança. Desse modo, rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial. O caso em apreço é hipótese que comporta 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. De início preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; (...).” Compulsando os autos, destaca-se a desnecessidade de 

produção de outras provas, tendo em vista o fato de que os documentos 

colacionados são suficientes para o deslinde do feito. A parte requerente 

colacionou aos autos comprovantes de pagamento e regimento interno 

nos Ids. 13112094, 13112112 e 13112126. O requerido, por sua vez, 

alega a possibilidade da cobrança da taxa de condomínio, ao argumento 

que o regimento interno prevê a cobrança. No caso em concreto, 

verifica-se que o regimento interno do condomínio é claro ao mencionar em 

seu artigo 18, parágrafo 6°, o seguinte: “Será cobrado o valor equivalente 

a uma taxa de condomínio vigente (sem o desconto previsto no parágrafo 

2º) de todos os condôminos ou locatários por ocasião da sua mudança de 

entrada no Edifício. Deverá ser paga diretamente ao Síndico com 

antecedência de 48 horas da data da mudança.” Por outro lado, a 

jurisprudência, prevê a cobrança de taxa de mudança, quando prevista no 

Regimento Interno do Condomínio. Vejamos: “ RECURSO INONIMADO. 

AÇÃO D EINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TAXA DE 

MUDANÇA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. COBRANÇA DEVIDA. PREVISÃO 

NO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. ABUSIVDADE NÃO 

VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. (...). 4. Em que pese o 

entendimento do Juiz sentenciante, não verifica qualquer ilegalidade na 

cobrança da taxa de mudança, vez que prevista no regimento interno do 

condomínio e, portanto, aprovada por todos os condôminos. 5. Assim, 

para que houvesse a entrada do recorrido no condomínio, era 

imprescindível o pagamento da referida taxa, de modo que incumbia ao 

proprietário do imóvel alugado pelo recorrido informar quanto as regras do 

condomínio recorrente (...)”. ( TJ – PR – Recurso Inonimado 

0000348-95.2015.8.16.0058 – data da publicação: 25/07/2016). Portanto, 

verifica-se que a pretensão da parte autora não deve prosperar. Posto 

isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Lenibel Strobel 

Moreira da Silva em desfavor de Condomínio Residencial Porto Real. 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, contudo, condição 

suspensa com fulcro no art. 98, § 3°, do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012888-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO VENTURA FILHO 65447018153 (AUTOR(A))

HELOIZA VIANA PINTO VENTURA 93952716120 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON DE ARRUDA PINTO OAB - MT2425-O (ADVOGADO(A))

FRANCISCO PAULO DE SOUZA OAB - MT5301/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL OLIVEIRA GALVAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012888-82.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

BENEDITO VENTURA FILHO 65447018153, HELOIZA VIANA PINTO 

VENTURA 93952716120 REU: MISAEL OLIVEIRA GALVAO Visto. Ventura 

Filmes e Produtora Ventura Filmes ajuizou Ação de Cobrança c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Misael Oliveira Galvão, 

todos devidamente qualificados nos autos, alegando que prestou serviços 

de filmagem para a candidatura do requerido para vereador. Afirmam que 

acompanharam o requerido em mais de 120 reuniões, contrataram 

pessoas e adquiriram equipamentos para prestarem serviços ao réu, que 

sempre se esquivava para assinar o contrato com os autores, alegando 

serem credoras do valor total de R$ R$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e 

cinco mil reais), pelo que requerem a procedência da demanda para que o 
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requerido seja condenado ao pagamento da importância supracitada, 

devidamente corrigida e danos morais, além das verbas de sucumbência. 

O requerido apresenta contestação pugnando pela improcedência da 

ação, ao argumento que desconhece os valores devidos, e que realizou 

negócio com a requerida, mas efetuou o pagamento devido, no importe de 

R$ 3.000,00 (três mil reais). Réplica no arquivo de Id. 10426985. As partes 

foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 12546005), a 

parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal e pericial (Id. 

12694391), e o requerente pugnou pela prova testemunhal (Id. 12700254). 

É o relatório. Decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. De início preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; (...).” Compulsando os autos, destaca-se a desnecessidade de 

produção de outras provas, tendo em vista o fato de que os documentos 

colacionados são suficientes para o deslinde do feito. Quanto a alegação 

de ilegitimidade passiva, o pedido da parte requerida não deve prosperar, 

tendo em vista a possibilidade de ajuizar ação contra o mesmo, pessoa 

física, tendo em vista que o próprio requerido afirma ter ocorrido a baixa 

no seu cadastro de candidato a cargo político eletivo em 31 de dezembro 

de 2016, não possuindo qualquer CNPJ. A parte requerente colacionou 

aos autos contrato no Id. 6695530, fotos e relatório do TSE com as 

despesas do requerido, nos Ids. 6695533 e 6695551. O requerido, por sua 

vez, afirma que efetuou o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para 

os autores, e que esse valor foi o que contratou com os mesmos. No caso 

em concreto, verifica-se que o contrato colacionado aos autos não possui 

a assinatura do requerido, e que as fotos acostadas não servem para 

demonstrar o total devido pela parte ré. Ressalta-se que a assinatura do 

requerido se trata de documento necessário para embasar a referida 

cobrança, inclusive, quando os demais documentos colacionados aos 

autos não comprovam as alegações da parte autora. Por outro lado, o 

relatório do TSE juntado pela própria autora demonstra que os valores 

gastos no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com produção de jingles, 

vinhetas e slogans foram contratados e devidamente quitados, no Id. 

10117537. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL. (...). 2. Apesar da juntada do contrato a que se busca a 

cobrança, tal não foi assinado pelo devedor, não restando comprovada a 

relação contratual ajustada. 3. A alegação de tratar-se de contrato 

padrão, sem assinatura, não se revela suficiente para comprovar o fato 

constitutivo do direito vindicado, pois indemonstrada a relação comercial. 

(...). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”. ( TJ – GO – Apelação 

02365988620168090032 – data da publicação: 09/10/2019). Portanto, 

verifica-se que a pretensão da parte autora carece de conteúdo 

probatório, inexistindo certeza quanto aos valores acordados como 

pagamento. Vejamos entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO CIVIL – VALOR E EXTENSÃO 

NÃOCOMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA –FATO CONSTITUTIVO DO 

DIREITO. ARTIGO 333 INCISO I DO CPC. NÃO DEMONSTRADO – RECURSO 

DESPROVIDO. Embora o acervo probatório confirme a existência de 

contrato verbal entre as partes para construção de um prédio urbano de 

dois pavimentos, inexiste certeza quanto aos valores acordados como 

pagamento e quanto à extensão da obra efetivamente construída. O art. 

333, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, de modo que 

assim não o fazendo, o pedido deve ser julgado improcedente”. (TJ-MS - 

Apelação APL 08331013120138120001 MS 0833101-31.2013.8.12.0001 

(TJ-MS) - Data de publicação: 24/02/2016). Em relação aos danos morais, 

sequer restou comprovado que a parte requerida possui débito com os 

autores, inexistindo a possibilidade de prosperar a condenação em danos 

morais. Deste modo, ausente qualquer ilicitude cometida pela parte 

requerida, ou comprovação de débito, entendo não restarem preenchidos 

os requisitos necessários para configuração do dano moral. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Ventura Filmes e 

Produtora Ventura Filmes em desfavor de Misael Oliveira Galvão. 

CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, contudo, condição 

suspensa com fulcro no art. 98, § 3°, do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá, 16 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013425-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DA VINCI BRASIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO TAVARES DA SILVA OAB - SC25660 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISUAL MOLDURAS EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013425-10.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DA VINCI BRASIL LTDA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: VISUAL MOLDURAS EIRELI - ME Visto. Da 

Vinci Brasil Ltda ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de Visual 

Molduras Ltda - ME, ambas devidamente qualificadas nos autos, alegando 

que a requerida adquiriu seus produtos, contudo, deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas vencidas entre 11/11/2017 e 11/12/2017. Requer 

a procedência da demanda para que a requerida seja condenada ao 

pagamento de R$ 21.772,39 (vinte e um mil, setecentos e setenta e dois 

reais e trinta e nove centavos), devidamente corrigido, além das verbas de 

sucumbência. A requerida foi citada, mas permaneceu inerte, conforme 

certidão de Id. 30970290. Foi decretada a revelia da parte requerida, e a 

parte autora foi intimada a especificar as provas a produzir (Id.31008838), 

tendo a mesma pugnando por medidas coercitivas, no Id. 31144352. É o 

relatório. Decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. De início 

preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).” 

Compulsando os autos, destaca-se a desnecessidade de produção de 

outras provas, tendo em vista o fato de que os documentos colacionados 

são suficientes para o deslinde do feito. Isso porque, foram juntados 

documentos que perfazem o valor de R$ 21.772,39 (vinte e um mil, 

setecentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), quais sejam, 

notas fiscais, boletos e conversas por email, nos Ids. 19098571 e 

19098575. Por conseguinte, diante desta perspectiva, conclui-se, por 

inferência racional, que o fato constitutivo do direito da requerente 

desponta devidamente comprovado. Ademais, frise-se que a revelia não 

indica que a requerida tenha concordado com o pedido do requerente, 

gerando apenas a presunção de veracidade relativa dos fatos articulados 

na petição inicial, o que não implica necessariamente no acolhimento 

integral ou mesmo parcial do pedido, que deve ser submetido à criteriosa 

apreciação, a fim de se proferir uma sentença equilibrada e justa. 

Levando-se em consideração, que tal presunção é relativa, concluo pela 

análise dos autos, notadamente pelos documentos colacionados na inicial, 

que o pedido da requerente merece amparo, pois o conjunto probatório 

comprova a tese esposada na inicial quanto à existência da dívida. A 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é clara ao 

dizer que nos casos de revelia, havendo o autor trazido provas do 

negócio jurídico e da inadimplência, o pedido deve ser julgado procedente. 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –EMPREITADA DE SERVIÇOS 

– AÇÃO CONTRA INVENTARIANTE –CONTRATO FIRMADO PELO ESPÓLIO 

– SIMPLES ERRO FORMAL –LEGITIMIDADE PASSIVA – VALOR COBRADO 

– CONTRATO DE EMPREITADA – DEMONSTRAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DO 

DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – 

APLICAÇAO – ARTIGO 85, INCISO 11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Ao 

anotar a ação contra o inventariante e não contra o espólio é questão 

meramente formal, implicando em rejeitar preliminar de ilegitimidade 

passiva. No caso, o inventariante, administrando o patrimônio do morto, 

poderá lançar a despesa e ela decotar do monte a ser partilhado entre os 

herdeiros. Excesso de formalismo que o novo Código de Processo Civil, 

não contempla. 2. Sendo revel o apelado, tratando-se de direito disponível, 

no caso em apreço, embora a revelia não seja plena, considerar como 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 302, CPC/73), sendo 

dispensável perquirir outras provas. Se o fato, égide da confissão ficta, 

está dispensado de discutir nos autos, esta questão fática não pode ser 

tratado em grau recursal pelo recorrente. Mantem-se sentença que, 
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corretamente, analisando toda prova dos autos e os dispositivos legais 

pertinentes, julga procedente ação de cobrança de empreitada de 

serviços. 3. Vencido o apelante, de rigor é majorar a verba honorária 

pelos serviços desempenhados pelo advogado em segundo grau de 

jurisdição, desde que não ultrapasse o limite máximo de 20% sobre o valor 

da condenação (§ 11, artigo 85, CPC)”. (Ap 33672/2017, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017). Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por Da Vinci Brasil Ltda em 

desfavor de Visual Molduras Ltda - ME, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 21.772,39 (vinte e um mil, setecentos e setenta e dois 

reais e trinta e nove centavos), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento. CONDENO a 

requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados 

esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser devidamente 

atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014125-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 

LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINE BANDEIRA OAB - PR53872 (ADVOGADO(A))

MARIANA GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT15555-O (ADVOGADO(A))

TULIO MARCELO DENIG BANDEIRA OAB - PR26713-O (ADVOGADO(A))

BRUNO DEVESA CINTRA OAB - MT14230-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANIS FAIAD OAB - MT3520-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014125-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLB INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS 

LTDA REU: MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA 

Visto. FLB Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Pesados 

Ltda. representada por Edson Luiz Casagrande ajuíza Ação de Cobrança 

em desfavor de Marconi Comércio Serviço e Representações, 

representada por Oniwaldo Maldonado da Silva casado com Marcia Bertho 

e Marcos Vanor Bertho, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que realizou venda e entrega de maquinários pesados para a 

parte requerida, todavia, ela não efetuou o pagamento e as tentativas 

amigáveis de recebimento restaram infrutíferas. Requer a procedência da 

demanda para que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 1.211.055,66 

(um milhão, duzentos e onze mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e 

seis centavos), devidamente corrigido; alternativamente a imediata 

penhora e avaliação sobre o bem imóvel de propriedade da empresa 

Requerida, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, Km 10,5 

(entre o Trevo do Bairro Tijucal e o Viaduto da rodovia dos Emigrantes) 

Bairro Jardim Presidente, Cuiabá/MT, além das verbas de sucumbência. A 

requerida foi citada, e apresenta contestação e reconvenção (4296356), 

na contestação afirma que tiveram relação empresarial de representação 

comercial e não de compra e venda, pugnando pela improcedência da 

ação, e em relação a reconvenção pugna pelo reconhecimento da 

existência entre as partes de contrato de representação comercial 

mantido entre dezembro de 2014 e outubro de 2015, e pela condenação 

da reconvinda em relação a gastos não quitados pela mesma, em virtude 

da existência de contrato, bem como que a esta fosse condenada pelos 

lucros cessantes e perdas e danos causados à reconvinte com a 

rescisão, por culpa da reconvinda, além de danos morais, no valor a ser 

fixado pelo Juízo, e ainda, que fossem declaradas nulas as duplicatas e 

notas promissórias lançadas pela reconvinda contra a reconvinte, com o 

cancelamento de protestos realizados através daqueles títulos, em 

desfavor da reconvinte, inclusive com a baixa no Cartório e em órgãos de 

inscrição de inadimplentes. Apresentada impugnação a contestação e 

contestação a reconvenção, no id. 4799523. As partes foram intimadas a 

especificarem as provas a produzir (Id. 26848766), ambas se 

manifestaram (Id. 2926643 e 29859914). É o relatório. Decido. Trata-se de 

processo da meta 02- CNJ, pelo que procedo ao julgamento. Trata-se de 

ação de cobrança cujo cerne da questão reside em saber se há ou não 

direito da autora em pleitear os valores alegados na inicial. O caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não havendo necessidade de 

dilação probatória. De início preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 

355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com 

resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de 

outras provas; (...).” Compulsando os autos, destaca-se a 

desnecessidade de produção de outras provas, tendo em vista o fato de 

que os documentos colacionados são suficientes para o deslinde do feito. 

Constam dos autos, alegações da parte autora de que efetuou vários 

contratos de compra e venda com a parte requerida, com a emissão de 

notas fiscais e notas promissórias, constituindo o débito devido, contudo, 

a parte requerida se recusou a assinar os contratos e demais 

documentos. Pois bem. Em um simples exame dos documentos 

colacionados aos autos, constata-se a falta de identificação do recebedor 

das mercadorias, bem como data e local de recebimento, nos Ids. 1695520 

e 1695523. Ademais, existem notas promissórias e contratos sem 

assinaturas, nos Ids. 1695524, 1695525, 1695527, 1695528, 1695773, 

1695774 e 1695792. Desse modo, é certo que os documentos que 

embasam a ação de cobrança foram produzidos de forma unilateral pela 

autora, ou seja, não há começo de prova por escrito. Por outro lado, o art. 

333, I, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo 

de seu direito, vejamos: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Assim, o 

ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de 

Direito que certamente atraiu para a autora o encargo de provar de forma 

robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não 

demonstrou concretamente o alegado. Logo, se não houve prova da 

aquisição do produto, bem como do seu recebimento, a improcedência da 

ação de cobrança é medida que se impõe. Nesse sentido, segue 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “AÇÃO DE 

COBRANÇA – AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO DE MERCADORIA – 

‘CANHOTO’ DA NOTA FISCAL SEM ASSINATURA – DOCUMENTO 

PRODUZIDO UNILATERALMENTE – ART. 402, I, CPC – TESTEMUNHA – 

INSUFICIENTE – DEPOIMENTO FRÁGIL – ÔNUS DA PROVA – PARTE 

AUTORA – AUSÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

No caso, não havendo ‘começo de prova por escrito’ pela credora, é 

inaplicável a exceção prevista no art. 402, inc. I, do CPC, de modo que 

prevalece a regra descrita no art. 401, do mesmo codex. Cabe ao autor 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante preceitua o art. 

333, inc. I, do CPC. Quando o autor não se liberta do seu ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe”. (N.U 

0001113-70.2011.8.11.0050, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2014, 

Publicado no DJE 17/02/2014). Da Reconvenção No tocante a 

reconvenção, o reconvinte alega que possuía contrato de representação 

comercial com a reconvinda entre dezembro de 2014 e outubro de 2015. 

Requer a condenação da empresa reconvinda a cobrir gastos que não 

foram saldados pela mesma em função de referido contrato de 

representação comercial. A reconvinte colacionou aos autos contrato de 

concessão que sequer possui assinatura das partes, nos Ids. 4296363 e 

4296365. Os demais documentos juntados aos autos não demonstram que 

a parte reconvinda possuía relação com a reconvinte, tendo em vista a 

documentação referente as notas fiscais estarem em nome da parte 

reconvinte, sem qualquer relação com a reconvinda, nos Ids. 4296404 e 

4296421. Todavia, no que concerne ao pedido da reconvinte para retirada 

de protestos, vislumbra-se que a mesma colacionou aos autos notificação 

informando acerca da inexistência de relação contratual com a 

reconvinda, sob o argumento de ausência de assinatura nos referidos 

contratos e notas promissórias, sendo recebida a notificação no Id. 

4296420. Ressalta-se que ante a inexistência da comprovação da relação 

contratual entre as partes em relação a contratos de compra e venda, o 

pleito no tocante a retirada de protestos deve ser deferido, com a retirada 

do nome da empresa reconvinte dos cartórios e órgãos de restrição ao 

crédito. Quanto ao pedido da reconvinte em relação a perdas e danos, 

tenho que não deve prosperar. Sobre as perdas e danos, o art. 402, do 

Código Civil disciplina: “Art. 402. Salvo as exceções expressamente 

previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do 

que ele efetivamente perdeu o que razoavelmente deixou de lucrar." 
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Contudo, vislumbra-se dos autos, que a empresa reconvinte não fez 

provas dos prejuízos suportados. É consabido que "As perdas e danos, 

bem como eventuais lucros cessantes devem ser cabalmente 

comprovados para que haja sua reparação. No caso, não se observam 

tais ocorrências.” (TJSC, Apelação Cível n. , de Campos Novos. Relator: 

Des. Jairo Fernandes Gonçalves, em 19.09.2011.) Desta forma, impossível 

a condenação da reconvinda em perdas e danos. O mesmo ocorre com o 

pedido de condenação em danos morais, vez que a parte reconvinte não 

demonstrou a sua existência, não devendo a reconvinda ser condenada a 

qualquer indenização. “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRATO VERBAL PARA REFORMA EM RESIDÊNCIA - ALEGADA 

CONTRATAÇÃO DE NOVOS SERVIÇOS E NÃO PAGAMENTO - AUSÊNCIA 

DE PROVA - ÔNUS DO AUTOR - RECONVENÇÃO - DECLARAÇÃO DE 

REVELIA DO RÉU - EFEITOS RELATIVOS - DEMONSTRADA A NÃO 

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS - PERDAS E DANOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANO MORAL - INVIABILIDADE - NÃO COMPROVADO O 

PAGAMENTO TOTAL DOS SERVIÇOS E A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO - 

OBRIGAÇÃO DA RECONVINTE - RECURSOS NÃO PROVIDOS. É ônus do 

autor provar os fatos constitutivos do seu direito, sob pena de não 

acolhimento do pedido. (...). Não comprovado o dano sofrido com a quebra 

contratual e tendo em vista que a apelante também não adimpliu com sua 

parte, não cabem perdas e danos, repetição de indébito e danos morais”. 

(Ap 26906/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 

05/05/2017). Desta forma, ausente qualquer ilicitude cometida pela parte 

reconvinda capaz de gerar danos morais, entendo não restarem 

preenchidos os requisitos necessários para configuração dos referidos 

danos. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FLB 

Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Pesados Ltda em 

desfavor de Marconi Comércio Serviço e Representações. Quanto a 

reconvenção, JULGO-O PARCIALMENTE PROCEDENTE, razão pela qual, 

declaro: a) A nulidade das duplicatas e notas promissórias lançadas pela 

reconvinda contra a reconvinte em relação aos maquinários descritos na 

exordial, e o cancelamento de protestos realizados através daqueles 

títulos. CONDENO a autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, no que se 

refere a improcedência da ação de cobrança, E, CONDENO, ainda, a 

reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados esses 

em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, conforme 

art. 85, § 1° do NCPC, em razão da procedência em parte da reconvenção. 

Certificado o trânsito em julgado, e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 02 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1017520-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR TAQUES DE LUCENA (AUTOR(A))

MANOEL TAQUES DE LUCENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA TOLEDO OAB - MT11495-O (ADVOGADO(A))

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO OAB - MT4747-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017520-88.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

MANOEL TAQUES DE LUCENA, LUCIMAR TAQUES DE LUCENA REU: 

TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES Visto. Manoel Taques de Lucena, 

representado por sua curadora Lucimar Taques de Lucena ajuizou Ação 

de Imissão na Posse com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de 

Tiago Luiz Figueiredo Nunes, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que é incapaz, e proprietário em condomínio pró-indiviso 

juntamente com o requerido do imóvel constituído por uma casa e terreno 

situado na Avenida Presidente Vargas, nº 1336, hoje denominada Rua 

Artur Bernardes, n°. 34, por meio de sentença proferida nos autos nº 

348/2005 (Código 212648), da 2ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, transitada em julgado. Narra que o 

imóvel matriculado sob nº 75.376, deve ser registrado em condomínio pro 

indiviso, tendo ele como condômino, com 60% e Tiago Luiz Figueiredo 

Nunes detentor de 40% da propriedade. Assevera que até o momento não 

conseguiu registrar sua parte porque o requerido se mantém inerte ao 

registrar a parte dele, sob o argumento que o cartório só registra as duas 

juntos, por se tratar de condomínio pró indiviso. Ressalta que o requerido 

está ilicitamente na posse do imóvel, como se fosse o único proprietário, e 

auferindo renda, alegando que o réu derrubou todo o imóvel sem nenhuma 

autorização sua e montou um estacionamento e distribuidora no local. 

Informa que diante da inercia do requerido em comparecer ao cartório, o 

requerente propôs uma Ação de Obrigação de Fazer C/Pedido De 

Indenização Por Danos Morais C/C Preceito Cominatório e Pedido De Tutela 

Específica Como Liminar, em desfavor do requerido para garantir seu 

direito de proprietário de 60 % (sessenta por cento) do móvel matriculado 

sob nº 75376, em tramite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá/MT, sob nº 43196-89.2015.811.0041, aguardando julgamento no 

STJ. Requer o deferimento da liminar, com a expedição de mandado de 

imissão de posse ao requerente, e a procedência da ação, com a 

confirmação da liminar e a condenação do requerido ao pagamento de 

aluguéis a serem apurados em liquidação de sentença, além dos encargos 

(impostos), e demais rendas que auferiu com o estacionamento e 

distribuidora que montou no imóvel, desde a constituição em mora 

(citação). A parte ré apresentou contestação (Id.5000551), levantando 

preliminar de inépcia da inicial, ao argumento que o autor não demonstra 

que existe atividade comercial em seu imóvel. No mérito, alega a 

impossibilidade de imissão do autor na posse do imóvel, ao fundamento 

que existe matéria pendente de julgamento no STJ, referente ao referido 

caso. Réplica no arquivo de Id. 5594973. foi juntado acórdão do STJ, no Id. 

6673962. As partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir 

(Id.12828006), tendo a parte ré pugnado pela produção de prova 

testemunhal (Id. 13103733) e a parte autora pugnado pelo julgamento 

antecipado da lide, figurando como espólio de Manoel Taques de Lucena, 

representado pelo seu inventariante Ildefonso Taques De Lucena (Id. 

22643870). A parte autora informa que efetuou o protesto do requerido, 

em relação ao imóvel que se encontra ocupando, e pugnou novamente 

pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. Trata-se de Ação 

de Imissão na Posse movida atualmente pelo Espólio de Manoel Taques de 

Lucena, representado pelo inventariante Ildefonso Taques De Lucena em 

desfavor de Tiago Luiz Figueiredo Nunes. Quanto a preliminar, registre-se 

que a inicial é inepta quando a petição inicial não está apta a produzir 

efeitos jurídicos em decorrência de vícios que a tornem confusa, 

contraditória, incoerente, ou, ainda, lhe faltem requisitos exigidos pela lei, 

conforme determina o artigo 330, caput e § 1º, do NCPC. Vejamos: “Art. 

330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; (...) § 1o 

Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa 

de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais 

em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis 

entre si”. No caso em comento, não restou demonstrado quaisquer 

requisitos que ensejassem a inépcia da inicial, vez que a autora 

colacionou aos autos documentos relacionados ao seu requerimento para 

imissão na posse, pelo que rejeito a preliminar de inépcia da inicial. O 

requerido se limita a alegar a impossibilidade do julgamento da ação, sob o 

argumento que existe recurso pendente de julgamento no STJ, o qual se 

trata de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada e 

Anulação de Locação e Cobrança de Aluguéis, tendo como pedidos I) a 

anulação do contrato de locação firmado entre o Agravante e a empresa 

M.Q. de Andrade & Cia Ltda, tendo como objeto o imóvel localizado na Av. 

Arthur Bernardes, nº. 34, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT, II) o 

depósito do valor dos aluguéis vindouros, bem como III) a cobrança do 

valor de R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais a título de aluguéis 

retroativos, referente ao imóvel discutido nos autos, sendo dado ao feito 

parcial provimento em sede de recurso de apelação para anular o contrato 

de locação do requerido com e M. Q. de Andrade & Cia Ltda., na parte 

correspondente àquela utilizada pelo locador relativo ao quinhão de 

Manoel Taques de Lucena. Ademais, a parte autora colacionou aos autos 

o julgamento do recurso no STJ, o qual não conheceu o Recurso Especial, 

no Id. 7285627. Cabe observar, que a ação de imissão de posse não é 

possessória, mas petitória, utilizada para que o adquirente da propriedade, 

por meio de título registrado, consiga investir-se na posse pela primeira 
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vez, afastando a resistência do detentor de entregá-la. O objetivo da 

imissão na posse caracteriza-se, portanto, na consolidação da 

propriedade em sentido amplo, ou seja, é própria daquele que detém o 

domínio e que sem nunca ter exercido a posse do bem adquirido pretende 

obtê-la contra o alienante ou terceiro que o detenha. A par disso, resulta 

que a legitimidade ativa para o ajuizamento desta demanda é daquele que 

adquire o direito de posse, como o novo adquirente de coisa. Verifica-se 

que através da sentença de Id. 3221396, foi determinado o registro em 

condomínio pró indiviso a propriedade do imóvel matriculado sob o n°. 

75.376, tendo como condôminos Manoel Taques de Lucena com 60% e 

Tiago Luiz Figueiredo Nunes com 40%, a qual foi transitada em julgado, 

tendo em vista que o Recurso Especial no STJ não fora provido. Nessa 

senda: “IMISSÃO NA POSSE. Agravo de Instrumento da decisão proferida 

em ação de imissão na posse que deferiu a tutela de urgência, para 

determinar que a ré desocupe o imóvel, no prazo de 15 dias contados de 

sua intimação, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse 

em favor da parte autora. (...). Nesta sede judiciária estadual, verifica-se 

que os agravados se encontram impossibilitados de exercer seus direitos 

de proprietários, sendo certo que instruíram a inicial da ação originária com 

documentos que evidenciam a probabilidade de seu direito que, inclusive, 

tem natureza petitória. (...) Tão pouco, é relevante o fato do imóvel 

reivindicado ser o único utilizado pelo agravante, ou de eventuais 

benfeitorias nele realizadas a ensejar o direito de retenção. Recurso 

desprovido”. ( TJ – RJ – Agravo de Instrumento – 

AI00722567220198190000 – data da publicação: 10/12/2019). No que 

concerne aos aluguéis atrasados, verifica-se que já se trata de pedido 

realizado nos autos do processo de código 399760, no id. 5000560, não 

havendo o que se falar em cobrança de aluguéis nesta ação. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Imissão na Posse de Imóvel com pedido de Tutela de Urgência 

promovida pelo Espólio de Manoel Taques de Lucena, representado pelo 

seu inventariante Ildefonso Taques De Lucena em desfavor de Tiago Luiz 

Figueiredo Nunes, no sentido de tornar definitiva a posse da parte autora 

no imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 1336, hoje 

denominada Rua Artur Bernardes n°. 34. Defiro o pedido liminar de id. 

3221134. Considerando que a parte autora decaiu de parte mínima do 

pedido, condeno a parte requerida ao pagamento integral das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do artigo 

85, § 2º do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em jugado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 06 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018992-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DONIZETI NUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VERA LUCIA FERRARI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PAULA COSTA OAB - MT10.952 (ADVOGADO(A))

JOSE GOMES FERREIRA NETO OAB - MT6508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BATISTA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS CANHETE ANTUNES OAB - MS11331 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018992-27.2016.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SERGIO DONIZETI NUNES, VERA LUCIA 

FERRARI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OSVALDO BATISTA SOARES 

Visto. Sergio Donizete Nunes e Vera Lúcia Ferrari ajuizaram Ação de 

Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes por Perda 

de Uma Chance em desfavor de Oswaldo Batista Soares, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que no dia 26/09/2016, pela 

manhã, no município de Jaraguari/MS, estavam na motocicleta Harley 

Davidson Ultra, a qual transitava na BR 163 no sentido Sul Norte, 

quilometro 529, num local conhecido como entrada para a Estrada do 

Bonfim e foram atingidos pelo veículo do réu, Fiat Mille placa HTJ 2493. 

Narram que pretendendo tomar acesso para a Estrada do Bonfim que fica 

a esquerda da pista, sentido Sul Norte, o requerido deslocou para o 

acostamento com a intenção de nele efetuar o contorno, mas sem conferir 

o trafego pela rodovia, adentrou repentinamente na rodovia BR 163, 

impondo a colisão com eles. Asseveram que o primeiro autor fraturou 

suas pernas em diversos locais, joelho e tornozelo, teve luxação em 

vertebras além de várias escoriações e luxações por vários membros. 

Ressaltam que a segunda autora teve fratura exposta da tíbia além de 

luxações e escoriações por membros, bacia e fêmur. Requerem a 

procedência da demanda para que o réu seja condenado ao pagamento 

de R$ 69.370,83 e R$ 38.257,20 a título de dano material, indenização 

pelos danos morais e estéticos sofridos, lucros cessantes, e indenização 

por despesas que se farão necessárias até a mais ampla recuperação, 

além das verbas de sucumbência. O réu apresenta contestação (Id. 

5851489), pugnando pela improcedência da demanda, e alternativamente, 

pela declaração de ocorrência de culpa concorrente, com cada uma das 

partes arcando com as avarias e prejuízos causados em seu respectivo 

veículo, e as demais despesas advindas do evento danoso. Réplica no 

arquivo de Id. 7251114. No arquivo de Id. 15134238 consta decisão 

saneadora, onde foi deferida a produção de prova oral e documental. 

Audiência de instrução e julgamento foi realizada (Id. 16717549). Razões 

finais das partes constam nos arquivos de Ids. 22473745 e 22503335. É o 

relatório. Decido. Cuida-se de Ação de Indenização por danos Morais e 

Materiais ajuizada por Sergio Donizete Nunes e Vera Lúcia Ferrari em 

desfavor de Oswaldo Batista Soares. Pois bem. Em sede de 

responsabilidade civil, cumpre estabelecer inicialmente as disposições 

legais aplicáveis à espécie, a começar pelo artigo 186 do CC, confira-se: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência o ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. O artigo 927, do mesmo diploma, 

estabelecer que Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a configuração do ilícito civil é 

indispensável a prática de ato lesivo, com culpa ou dolo. Além do ato 

lesivo, é indispensável que do mesmo resulte dano material ou moral ao 

ofendido, sendo que o terceiro elemento caracterizador do ilícito civil é o 

nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Apenas 

se restarem evidenciados esses três elementos é que surgirá o dever de 

indenizar. Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: “Art. 

28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, 

dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito. “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à 

circulação obedecerá às seguintes normas: [...]. § 2º Respeitadas as 

normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem 

decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela 

segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, 

pela incolumidade dos pedestres”. Sem negrito e destaque no original. 

(Negritei e destaquei). Extrai-se do Boletim de Ocorrência a seguinte 

informação (Id. 3319216): “[...] Conforme averiguações realizadas no local 

do acidente no município de Jaraguari, no KM 529 da BR 163, constatamos 

através dos vestígios nos veículos e no pavimento, que o V1, motocicleta 

Harley Davidson, deslocava-se pela BR 163, sentido sul – norte, em sua 

mão de direção, e que no local colidiu transversalmente, com sua parte 

lateral direita na frente esquerda de V2, Fiat Uno, placa HTJ 2493– MS, 

que saia do acostamento para cruzar a pista e entrar a esquerda [...]”. 

(Sic). Negritei. No depoimento pessoal prestado pelo requerido, ele se 

limita a dizer que ao dar seta para virar a esquerda, quando já estava 

parado no acostamento não viu a motocicleta, e que o pedal da motocicleta 

pegou na roda dianteira de seu automóvel, e quando se aproximou da 

motocicleta escutou o som da mesma que estava muito alto, no Id. 

16717554. As testemunhas ouvidas em audiência de instrução, pouco 

colaboraram para o deslinde do feito, vez que não estavam presentes no 

momento do acidente. Observa-se que por meio do Boletim de Ocorrência 

colacionado aos autos, que o requerido cruzou a pista para virar a 

esquerda, e colidiu com a motocicleta, no Id. 3319216. Há de se concluir 

assim que Oswaldo Batista Soares, condutor do veículo Fiat Uno, não 

estava com a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do 

trânsito ao adentrar a pista, sendo que seu comportamento comprometeu 

a segurança de terceiros, assumindo o risco, não conseguindo comprovar 

a culpa dos autores (art. 373, II, CPC). A responsabilidade do réu não se 

exime ao argumento de que o som da referida motocicleta estava muito 

alto, presumindo qualquer distração dos autores, ou ao achismo da 

testemunha Getúlio, o qual não estava no momento do acidente, mas acha 

que o piloto da motocicleta estava em alta velocidade. Assim, não 

demonstrado que os autores estavam em alta velocidade, e que o 

requerido ao mencionar em seu próprio depoimento que ao fazer a 
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manobra de cruzamento da pista, não viu a motocicleta, vislumbra-se que 

o mesmo foi o responsável pelo acidente. Comprovada a culpa, o nexo e o 

dano, a parte ré está obrigada a indenizar a parte autora os prejuízos 

suportados. Nesse sentido: “ACIDENTE DE TRÂNSITO – CRUZAMENTO DE 

PISTA SEM OBSERVANCIA DO FLUXO DE VEÍCULOS – CULPA – 

MOTOCICLISTA COLHIDO EM SUA TRAJETÓRIA – (...). DANOS MORAIS 

DEVIDOS – LUCROS CESSANTES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIARIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Age 

com culpa o motorista, que estando no acostamento, adentra a pista de 

tráfego para atravessá-la a esquerda e intercepta a trajetória de 

motocicleta que seguia regularmente no mesmo sentido e estabelece sua 

obrigação de indenizar todos os danos causado a vítima. (...)”. (TJ – SC – 

Apelação Cível – AC – 05000362520098240034 – data da publicação: 

05-08-2018). Com relação aos danos materiais pleiteados pelos autores, 

vê-se que eles realmente passaram por procedimento cirúrgico (Id. 

3319288), honorários anestesista (Id. 3319241), implantes ortopédicos (Id. 

3319263), Hospital (Ids. 3319274 e 3319315) e Remoção aérea (Id. 

3319343), totalizando o montante informado na inicial. Consta dos autos, 

orçamento da motocicleta dos autores, no importe de R$ 38.257,20, Id. 

3319378, os quais deverão, também, ser quitados pelo requerido. No 

tocante ao pedido de condenação em lucros cessantes, por mais que os 

autores tenham necessitado dele à época, não se revela prejuízo. Na 

visão do jurista RUI STOCO, “lucros cessantes constitui a expressão 

usada para distinguir os lucros de que fomos privados, e que deveriam vir 

ao nosso patrimônio, em virtude de impedimento decorrente de fato ou ato 

não acontecido ou praticado por nossa vontade. São, assim, os ganhos 

que eram certos ou próprios de nosso direito, que foram frustrados por 

ato alheio ou fato de outrem” (Responsabilidade Civil e sua Interpretação 

Jurisprudencial, São Paulo, Revista dos Tribunais, 4ª ed., 1999, p.752). 

Apesar de os autores alegarem que exercem, o primeiro atividade na 

advocacia e a segunda se trata de empresaria, e que ficaram em casa 

sem conseguir andar e trabalhar, não foi comprovado o prejuízo, não 

havendo o que se falar em indenização nessa parte, apenas por 

presunção. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, deve-se 

entender que quando ocorre lesão física, independente do seu 

grau/sequela, é inegável a caracterização da ofensa moral porque a 

integridade física é parte integrante dos direitos da personalidade, que 

goza de proteção legal conforme artigo 12 do Código Civil. E mais, o dano 

moral passou a constituir garantia constitucional (art. 5º, V e X, CF), com 

finalidade dúplice, devendo ser considerado tanto o aspecto 

compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador do dano, 

desestimulando-o à prática de atos semelhantes, sendo que, no caso dos 

autos, independem de prova de prejuízo, eis que decorrem do próprio 

evento, no qual a integridade física do autor restou atingida. Nesta senda, 

prudente estipular equitativamente o montante devido, mediante a análise 

das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Isso porque a finalidade da 

indenização, no caso, é justamente a de compensar os ofendidos pelo 

constrangimento indevido que lhe foi imposto e, por outro lado, 

desestimular os réus, no futuro, praticarem atos semelhantes. Além disso, 

a indenização não pode ser a tal ponto de gerar enriquecimento ilícito da 

parte lesada e nem pode ser ínfima, de forma a não compensar os 

prejuízos causados pela ofensa. No tocante ao quantum da reparação 

pelo dano moral, deve ser considerado o critério da razoabilidade e 

proporcionalidade para a sua fixação, a fim de se atender a sua função 

reparatória e punitiva, não podendo o dano moral representar 

procedimento de enriquecimento para aquele que se pretende indenizar, já 

que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito e inconstitucional do 

ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil, mostrando-se 

razoável a fixação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o dano moral. 

No tocante aos danos estéticos, insta ressaltar que este é caracterizado 

pelo dano corporal ou dano físico, ou seja, dano que visa a integridade 

física da vítima. Ressalta-se a possibilidade de cumulação do dano moral 

com o dano estético. Contudo, o conjunto probatório não é capaz de 

ensejar a condenação do requerido em danos estéticos, vez que sequer 

fora juntado aos autos quaisquer documentos ou fotografias que 

demonstrassem a deformação nos autores. Não foram demonstradas 

outras despesas pelos autores durante o processo, não devendo o 

requerido ser condenado. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais 

ajuizada por Sergio Donizete Nunes e Vera Lúcia Ferrari em desfavor de 

Oswaldo Batista Soares, para condenar o réu ao pagamento para os 

autores de R$ 69.370,83 (sessenta e nove mil, trezentos e setenta reais e 

oitenta e três centavos)e R$ 38.257,20 (trinta e oito mil, duzentos e 

cinquenta e sete reais e vinte centavos) a título de dano material, que 

deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês, ambos a partir do desembolso; ao pagamento de danos 

morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo ser corrigido 

monetariamente, a contar da data do arbitramento/sentença (Súmula 

362-STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Considerando que os autores decaíram em parte mínima do 

pedido, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, e nada sendo requerido arquive-se o processo com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 03 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019234-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT5776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI JUNIOR (REU)

SWEET HOME COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL JOSE FRANCO DE GODOY BATISTA OAB - SP305150 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019234-49.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA REU: SWEET HOME 

COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, JOSE BENEDITO 

FRANCO DE GODOI JUNIOR Visto. Marcenal Madeiras e Compensados 

Ltda – EPP representada pelo seu proprietário Antonio Altair Geier ajuizou 

Ação Monitória em desfavor de Sweet Home Comércio de Móveis 

Planejados Ltda representada pelo senhor José Benedito Franco Godoi 

Junior, todos devidamente qualificadas nos autos, alegando que a 

requerida adquiriu suprimentos de movelaria, e que resta pendente o 

importe de R$ 28.320,73 (vinte e oito mil trezentos e vinte reais e setenta e 

três centavos) representadas por cheques e boletos bancários. Assevera 

que o montante atualizado da dívida é de R$ 46.275,89 (quarenta e seis mil 

duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), pelo que 

requer a expedição de mandado de pagamento, para que a requerida 

realize o pagamento da importância supracitada devidamente corrigida. A 

requerida foi citada, e apresentou embargos a monitória, no Id. 14445660. 

A requerente apresentou réplica, no Id. 16059405. É o relatório. Decido. O 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória. De início preceitua o artigo 355, 

inciso I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...).” Compulsando os autos, 

destaca-se a desnecessidade de produção de outras provas, tendo em 

vista o fato de que os documentos colacionados são suficientes para o 

deslinde do feito. Ressalta que a requerida apresentou embargos 

monitórios, discordando da pretensão da parte autora, ao argumento que 

não restou comprovado o nexo causal entre a emissão das notas fiscais e 

a efetiva entrega das mercadorias, alegando que os recibos de entrega de 

mercadoria foram assinados por terceiros sem poderes para tanto. No 

caso em concreto, verifica-se que a parte requerente colacionou aos 

autos, protestos, notas fiscais e comprovantes de recebimento, nos Ids. 

8210992, 8211012, 8211057, 8211066, 8211091 e 8211135. Pois bem. A 

alegação da parte requerida pugnando pela nulidade de recibos de 

entrega de mercadoria, pois foram assinados por terceiros sem poderes, 

não deve prosperar, tendo em vista que a mercadoria foi entregue no 

local, e a mesma não desconstituiu a prova do débito. Nesse sentido: (...). 

INSTRUÇÃO DA INICIAL COM NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE 

ENTREGA ASSINADOS POR TERCEIROS. ADMISSIBILIDADE. MERCADORIA 

ENTREGUE NO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO 

DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO FATO MODIFICATIVO. 
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IMPEDITIVO OU EXTINTIVODO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, II, CPC). 

RECURSO IMPROVIDO. Ainda que o art. 700 do CPC não conceitue o que 

seja “ prova escrita”, não há dúvida de qualquer documento escrito, que 

reúna atributos de autenticidade e eficácia probatória de dívida líquida e 

certa, deve ser analisado pelo Juízo aliado ao conjunto probatório dos 

autos. A parte ré não desconstituiu a prova do débito, pois a mercadoria 

foi entregue na fazenda e recebida por funcionários e prestadores de 

serviço da parte ré, (...). (TJ – PR – Apelação: 00047329420148160104 – 

data da publicação: 12/12/2019). Portanto, devidamente demonstrado o 

valor devido pela demandada, deve prosperar o pedido da parte autora. 

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, DECLARO viável a 

pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo 

judicial, no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme 

documentos acostados, sem eficácia de título executivo, acrescidos de 

correção monetária pelo índice do INPC, e acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, ambos a partir do vencimento. Condeno o demandado ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da condenação devidamente atualizado. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022250-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONCOCENTER ONCOLOGIA CLINICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Flavio Fernando Leal Lawall OAB - MT7701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LORENZA DA SILVA MARTINS OAB - MT9636-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022250-11.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ONCOCENTER ONCOLOGIA CLINICA LTDA - ME REU: ASSOCIACAO DOS 

FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT Vistos etc. Trata-se de 

Impugnação ao Valor da Causa ajuizada por Associação dos Funcionários 

da Fazenda do Estado de Mato Grosso em face de Oncocenter – 

Oncologia Clínica LTDA, ambas devidamente qualificadas nos autos, 

alegando que o valor a ser dado a ação de cobrança é a dívida 

devidamente atualizada, com multa, juros e correção monetária. O 

impugnado manifestou-se, requerendo prazo para a emenda da inicial para 

juntada dos valores atualizados, bem como pugnou pelo recolhimento de 

custas de forma parcelada. Vieram os autos conclusos. É o necessário 

relato. Fundamento. DECIDO. A impugnação deve ser acolhida. 

Inicialmente, se deve observar as regras que disciplina o artigo 292 do 

NCPC acerca da atribuição do valor da causa, ‘in verbis’: "Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação 

de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de 

propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - 

na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas 

pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são 

alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal.” Em regra, a toda causa deve 

corresponder um benefício econômico postulado em juízo, e atribuir-lhe um 

valor correto significa estabelecer a exata vantagem patrimonial que se 

pretende auferir com a demanda. Ressalta-se que atribuição é obrigatória, 

configurando-se como requisito essencial da petição inicial, cuja falta vai 

determinar inexoravelmente a emenda da inicial, sob pena de indeferimento 

e extinção do processo sem resolução do mérito. No caso, o impugnando 

não colocou o valor da causa devidamente corrigido, com juros multa e 

correção monetária, contrariando o art. 292, inciso I, do NCPC. Assim, o 

valor da causa deve ser aquele devidamente corrigido, conforme disposto 

no artigo mencionado acima. Portanto, defiro o pedido de impugnação ao 

valor da causa para determinar que o valor da causa seja devidamente 

atualizado, na conformidade do preceituado pelo art. 292, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Intime-se o impugnado para juntar aos autos os 

cálculos atualizados da ação de cobrança, quando do ajuizamento da 

ação, no prazo legal. Após, proceda com a retificação do valor da causa e 

intime-se o impugnado para complementar o valor das custas processuais 

da demanda, de forma parcelada em 02 vezes, sob pena de cancelamento 

da distribuição (NCPC, art. 290). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024865-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES BRANDAO OAB - SP151545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - 

EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO DOREA SALDANHA BORGES OAB - MT17632-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024865-71.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E 

HOSPITALARES S.A. REU: MEDLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP Visto. Lifemed Industrial de 

Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S/A ajuizou Ação de 

Cobrança em desfavor de Medlab Comércio de Equipamentos Médico 

Hospitalar Eireili EPP, todos devidamente qualificados nos autos, alegando 

que atua no mercado de fabricação de instrumentos não eletrônicos e 

utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório. Afirma 

que nos anos de 2013 e 2014 vendeu diversos produtos para a requerida 

por meio de notas fiscais, contudo, a parte requerida deixou de efetuar o 

pagamento devido. Assevera que é credora do requerido no valor total de 

R$ 47.789,42 (quarenta e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e 

quarenta e dois centavos), pelo que requer a condenação do requerido na 

quantia supracitada. O requerido foi citado, e apresentou contestação 

argumentando que a parte requerente lhe deve o importe de R$8.376,90 

(oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos), pugnando 

pela compensação dos débitos entre eles, no Id. 12995873. Réplica no 

arquivo de Id. 14233606. As partes foram intimadas a especificarem as 

provas a produzir (Id. 15056145), as partes informaram que não possuem 

interesse na produção de provas (Ids. 15108285 e 15247623). É o 

relatório. Decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. De início 

preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).” 

Compulsando os autos, destaca-se a desnecessidade de produção de 

outras provas, tendo em vista o fato de que os documentos colacionados 

são suficientes para o deslinde do feito. A parte requerente colacionou 

aos autos notas fiscais e canhotos que embasam a cobrança, nos Ids. 

9407709, 9407736, 9407752 e 9407778. O requerido em suas alegações 

não desconhece o débito, contudo, propõe a compensação de valores, ao 

argumento que a requerente lhe deve o importe de R$ 8.376,90 (oito mil, 

trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos), juntando notas 

fiscais de Ids. 12995931, 12995950, 12995974 e 12995997. A autora, 

intimada se manifestar acerca do pedido de compensação, informou que 

concorda, contudo, apresentou novo valor devido. Pois bem. Verifica-se 

ser incontroverso a existência dos débitos, e a compensação é a forma 

de extinção das obrigações, sendo necessário apenas que as partes 

sejam ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra. No caso em 

concreto, verifica-se não existem causas impeditivas para a 

compensação, tendo em vista que a parte autora concorda com os 

valores referentes aos descontos. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E 

CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITIVAS. 

VENCIMENTO DA DÍVIDA. (...). Sendo as partes credoras e devedoras 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 396 de 651



entre si, ainda que se trata de dívidas provenientes de contratos distintos, 

tal fato não é óbice para a compensação, (...). ”( TJ – DF – 

000011068.2016.807.0001 – data da publicação: 08/08/2017). Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

Lifemed Industrial de Equipamentos e Artigos Médicos e Hospitalares S/A 

em desfavor de Medlab Comércio de Equipamentos Médico Hospitalar Eireili 

EPP para condenar o requerido ao pagamento mencionado na inicial, com 

os efetivos descontados mencionados na contestação, ambos corrigidos 

pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

vencimento. CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

condenação, a ser devidamente atualizado, na forma do art. 86, do NCPC. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá, 17 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025673-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR OAB - SP188846-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCARAMORI LOGISTICA ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025673-76.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MIRA OTM TRANSPORTES LTDA REU: TRANSCARAMORI LOGISTICA 

ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA Visto. Mira Otm Transportes Ltda 

ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de Transcaramori Logística 

Armazenagem e Transportes Ltda, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando que prestou serviço de carregamento e descarregamento 

de mercadoria para a parte requerida, contudo, ela não efetuou o 

pagamento integral dos débitos. Requer a procedência da demanda para 

que a ré seja condenada ao pagamento de R$ 267.611,75 (duzentos e 

sessenta e sete reais, seiscentos e onze reais e setenta e cinco 

centavos), devidamente corrigido, além das verbas de sucumbência. A 

requerida foi citada, e apresentou contestação, levantando a preliminar de 

ilegitimidade ativa da requerente, e no mérito pugnando pela improcedência 

da ação, ao argumento que desconhece os valores devidos (Id. 

10778134). Réplica no arquivo de Id. 11786874. As partes foram intimadas 

a especificarem as provas a produzir (Id. 13528954), ambas se 

manifestaram (Id. 13687613 e 13689634). É o relatório. Decido. O caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, 

a necessidade de dilação probatória. De início preceitua o artigo 355, 

inciso I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas; (...).” Compulsando os autos, 

destaca-se a desnecessidade de produção de outras provas, tendo em 

vista o fato de que os documentos colacionados são suficientes para o 

deslinde do feito. Primeiramente, no tocante a alegação de ilegitimidade 

ativa do requerente, verifica-se que o pleito não deve prosperar. A parte 

requerida afirma que a dívida discutida foi cobrada por cessionário, e que 

não teve conhecimento da cessão, pugnando pela extinção do feito. Pois 

bem. Diante do conjunto comprobatório colacionado aos autos, verifica-se 

que existe comprovação da cessão de crédito que legitima a parte autora 

a figurar como parte ativa para a propositura da ação. Ressalta-se que 

com a citação, a parte requerida tomou conhecimento da cessão de 

crédito, e daquele a quem deve pagar. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. TRASMISSÃO POR CESSÃO DE 

CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARA FIGURAR NA 

EXECUÇÃO. QUESTÃO SOLVIDA COM BASE NO ACERVO PROBATÓRIO. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. 1. No caso, a sentença foi mantida pelo col. Tribunal a 

quo, mediante análise soberana do contexto fático probatório dos autos, 

sob o fundamento que existia comprovação da cessão de crédito que 

legitima a parte agravada a figurar como parte ativa para a propositura da 

execução da cártula em questão. 2. Não se pode admitir que o devedor, 

citação em ação de cobrança, oponha resistência fundada na ausência de 

notificação. Afinal de contas, com a citação, ele tomou conhecimento da 

cessão de crédito e portanto, daquele a quem deve pagar. Cumpra-lhe, 

portanto, pagar, tal como assevera na sentença e no acórdão recorrido. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - Aresp 1022192/MG, 

data da publicação 05/03/2018). Desse modo, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade ativa. A parte requerente colacionou aos autos notas fiscais 

que embasam a cobrança, nos ids. 9519495, 9519509, 9519554, 9519570, 

9519617, 9519631, 9519657, 9519668, 9519713, 9520104, 9520149, 

9520164, 9520200, 9520214, 9520267, 9520276, 9520317 e 90520340. A 

parte requerida afirmou que efetuava o pagamento a terceiros, nomeados 

como chapas, a cada serviço prestado, mencionando que tinha relação 

negocial com a parte requerente, contudo, desconhece os débitos. 

Todavia, a parte requerida não apresentou quaisquer documentos que 

comprovem o alegado, possibilitando, assim a cobrança dos valores 

devidos. Vejamos entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

PROVIDO. Inexistindo prejuízo às partes, poderá o credor de título 

executivo extrajudicial se valer da ação de cobrança para o recebimento 

do seu crédito, tendo-se em vista que cabe ao demandante escolher o 

procedimento, ainda mais se o escolhido é mais benéfico para o 

demandado. Precedentes”. (TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 

10024122787757001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 28/05/2013). 

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por 

Mira Otm Transportes Ltda em desfavor de Transcaramori Logística 

Armazenagem e Transportes Ltda, para condenar a requerida ao 

pagamento de R$ 267.611,75 (duzentos e sessenta e sete reais, 

seiscentos e onze reais e setenta e cinco centavos), a ser corrigido pelo 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

vencimento. CONDENO o requerido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a 

ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028676-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA INFANTINO BEAL CURIEL (REU)

WAGNER LEITE CURIEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT13379-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028676-39.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CUIABA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA REU: ANDREA 

INFANTINO BEAL CURIEL, WAGNER LEITE CURIEL Visto. Cuiaba 

Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda ajuizou Ação de Cobrança em 

desfavor de Andrea Infantino Beal e Wagner Leite Curiel, todos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que atua no ramo de 

fornecimento e distribuição de equipamentos e produtos de higiene e 

limpeza profissional. Afirma que desde o mês de março de 2016, os 

requeridos começaram a adquirir seus produtos para revenda, contudo, a 

partir de setembro/2016 os mesmos se tornaram inadimplentes. Assevera 

que é credora dos requeridos do valor total de R$ 99.340,26 (noventa e 

nove mil trezentos e quarenta reais e vinte e seis centavos). Requer a 

procedência da demanda para que os requeridos sejam condenados ao 

pagamento de R$ 99.340,26 (noventa e nove mil trezentos e quarenta 

reais e vinte e seis centavos), devidamente corrigido, além das verbas de 

sucumbência. Os requeridos foram citados, e apresentaram contestação 

pugnando pela improcedência da ação, ao argumento que desconhecem 

os valores devidos (Id. 10992256). Réplica no arquivo de Id. 11290544. As 

partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

12886757), a parte autora pugnou pela produção de prova testemunhal 
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(Id. 12956195), e os requeridos permaneceram inertes, conforme certidão 

de Id. 14972526. É o relatório. Decido. O caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 

355 do NCPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação 

probatória. De início preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; (...).” Compulsando os autos, destaca-se a desnecessidade de 

produção de outras provas, tendo em vista o fato de que os documentos 

colacionados são suficientes para o deslinde do feito. A parte requerente 

colacionou aos autos notas fiscais, e-mails, notificação extrajudicial e 

canhotos que embasam a cobrança, nos ids. 9878433 e 9878451, 

98785118, 9878538, 9878562 e 11290548. Os requeridos afirmaram que 

os documentos são unilaterais e não demonstram a veracidade dos fatos, 

e que parte das dívidas relacionadas, somente, as relacionadas a 

cheques não foram quitadas, ante a dificuldade financeira. Todavia, os 

requeridos não apresentaram quaisquer documentos que comprovem o 

alegado, possibilitando, assim a cobrança dos valores devidos. Vejamos 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO PROVIDO. Inexistindo prejuízo às 

partes, poderá o credor de título executivo extrajudicial se valer da ação 

de cobrança para o recebimento do seu crédito, tendo-se em vista que 

cabe ao demandante escolher o procedimento, ainda mais se o escolhido 

é mais benéfico para o demandado. Precedentes”. (TJ-MG - Agravo de 

Instrumento Cv AI 10024122787757001 MG (TJ-MG) - Data de publicação: 

28/05/2013). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por 

Cuiaba Distribuidora de Produtos de Limpeza Ltda em desfavor de Andrea 

Infantino Beal e Wagner Leite Curiel, para condenar os requeridos ao 

pagamento de R$ 99.340,26 (noventa e nove mil trezentos e quarenta 

reais e vinte e seis centavos) a ser corrigido pelo INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento. CONDENO os 

requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a ser 

devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 0003130-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA IZAURA VIEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT9494-O 

(ADVOGADO(A))

GISELA ALVES CARDOSO OAB - MT7725-O (ADVOGADO(A))

 

AUTOR(A): MONICA IZAURA VIEIRA REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. 

Monica Izaura Vieira ajuizou Ação de Consignação em Pagamento em 

desfavor de CAB – Concessionária de Serviços Públicos de Água e 

Esgoto, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando que 

pretende obter autorização para consignar em Juízo o valor de consumo 

médio de consumo de água, equivalente a RS 59,95 (cinquenta e nove 

reais e noventa e cinco centavos), relativos aos meses de dezembro 2015 

e janeiro de 2016, que estão em aberto, ao argumento que as faturas 

estão com valores elevados e muito acima do seu real consumo. 

Assevera que foi surpreendida com as exorbitantes faturas de R$ 322,04 

no mês de dezembro de 2015 e R$ 319.49 no mês de janeiro de 2016, e 

que não mudou sua rotina, não havendo qualquer desperdício que 

elevasse o consumo. Afirma que a média de consumo dos meses 

anteriores a presente ação totaliza uma média de 15m³, e que reside em 

uma casa humilde, residindo ela e apenas um filho menor de idade, e que 

consomem pouca água. Requer, liminarmente, a autorização o depósito 

judicial no valor de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa 

centavos) referente aos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, e 

dos demais meses que se vencerem no curso desta demanda; 

abstendo-se de efetuar o corte de água e de incluir o seu nome nos 

órgãos de restrição de crédito. Pugna pela procedência do pedido de 

consignação para reconhecer quitada a dívida de água relativa aos meses 

mencionados na matrícula n°. 402717-5. Foi deferida a liminar para 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

água na casa da autora e de incluir seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito, no Id. 26804263. A requerida foi citada, e apresentou contestação 

(26804274), pugnando pela improcedência da ação. A requerente 

apresentou réplica, no Id. 26804337. Instadas a especificarem as provas 

que pretendiam produzir, a parte requerente pugnou pela produção de 

prova testemunhal e pericial, e a parte requerida permaneceu inerte. Foi 

nomeada perita no Id. 26804458, tendo a mesma informado os valores da 

perícia, no Id. 26804461, contudo, as partes permaneceram inertes, no Id. 

26804463. É o relatório. Decido. Trata-se de processo da meta 02- CNJ, 

pelo que procedo ao julgamento. Inicialmente, vale ressaltar o que dispõe o 

artigo 335 do Código de Civil. Vejamos: Art. 335. A consignação tem lugar: 

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 

pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem 

mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; III - se o 

credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou 

residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV - se ocorrer 

dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V - 

se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Ressalta-se que para a 

propositura da ação de consignação em pagamento, deve restar 

comprovada a mora accipiendi da parte credora, ou seja, deve restar 

comprovado que a autora tentou efetuar o pagamento em dia, contudo, o 

credor não forneceu meios para o recebimento ou o pagamento foi 

injustamente recusado pelo credor. A parte requerente alega que nos 

meses de dezembro 2015 e janeiro de 2016 as contas de águas vieram 

em valores exorbitantes, ao argumento que possui uma humilde casa e 

que antes da ação as contas se davam no importe de R$ 59,95 (cinquenta 

e nove reais e noventa e cinco centavos). Consta dos autos 

comprovantes de pagamentos referentes as faturas de água nos meses 

de julho, junho e novembro de 2015 (Id. 26804260), as quais alcançam os 

valores mencionados pela autora, qual seja a média de R$ 59,95 

(cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos). Pois bem. 

Ressalta-se que é possível o ajuizamento da ação de consignação de 

pagamento quando o credor pretende receber valor superior ao devido. 

Nesse sentido: “AC - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MÉRITO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO OCULTO DO PRODUTO REVELADO NO 

PRAZO DA GARANTIA – OPÇÃO DA CONSUMIDORA EM CONTINUAR O 

NEGÓCIO JURÍDICO E NÃO PELAS PRERROGATIVAS DO ARTIGO 18, § 1º, 

DO CDC – VÍCIO SANADO – VALOR DOS SERVIÇOS – ALEGADO RATEIO 

ENTRE A FABRICANTE E A CONCESSIONÁRIA – PROVA DE LIBERAÇÃO 

DO PAGAMENTO APENAS DA BOMBA HIDRÁULICA ENVIADA PELA 

FABRICANTE – DEMAIS COBRANÇAS EXIGÍVEIS – CONSIGNAÇÃO DE 

VALOR INSUFICIENTE – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NEGATIVAÇÃO NA 

SERASA – DANO MORAL NÃO CONGIFURADO – MORA EVIDENTE – 

MULTA PROCESSUAL POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDIDADE 

PROCESSUAL – CONDENAÇÃO INJUSTA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO.(...). 3 – A Consignação em Pagamento exige a prova 

do vínculo obrigacional e a recusa injustificada do credor em receber valor 

de dívida ou quando pretende receber valor superior ao devido. Na 

espécie, há provas suficientes que apenas a fabricante assumiu o 

compromisso de não cobrar o preço da bomba hidráulica nova, no valor de 

R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a qual está representada pela Nota Fiscal 

nº. 4010, de maneira que as demais Notas Fiscais são hígidas. (...)”. (N.U 

0015156-34.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019). Ademais, 

verifica-se que foi invertido o ônus da prova, e a parte requerida sequer 

se manifestou acerca dos honorários periciais da perita nomeada, ou seja, 

seu direito de produzir prova pericial precluiu. Dessa forma, havendo 

documentos necessários para a comprovação da necessidade de 

interposição da presente ação, assiste razão a parte requerente. Ante o 

exposto, acolho a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora no que concerne a consignação em pagamento 

dos valores depositados nos autos. Confirmo a liminar de id. Id. 26804263. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC. 

Via de consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, 
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nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006081-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010861-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021374-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABESS E ABSS LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar (em) sobre a(s) correspondência(s) 

devolvida(s), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024743-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032775-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONNA FINA STORE MODA EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Eduardo Theodoro Fabrini OAB - MT10018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para, no prazo de cinco dias: a) Especificarem que 

provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara e direta entre a 

prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de sorte a justificar 

sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá 

justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão pela qual deve a 

parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela 

necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Indicarem que 

questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para 

influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012570-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA CESARIO BERTONI (AUTOR(A))

WILSON CARLOS BERTONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA OAB - MT16196-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CRISTALDO DA SILVA (REU)

GERALDA CARDOSO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1012570-02.2017.8.11.0041 

AUTOR: IVANILDA CESARIO BERTONI, WILSON CARLOS BERTONI RÉU: 

ALBERTO CRISTALDO DA SILVA, GERALDA CARDOSO DA SILVA Vistos, 

Considerando a informação que as partes realizaram acordo no decorrer 

do processo (ID. 10140617), determino a intimação da parte autora para 

anexar aos autos o termo do referido acordo no prazo de cinco dias. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22/02/2017. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006181-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE ASSIS CHERMONT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação da parte requerida para, se 

manifestar acerca do laudo pericial médico, juntado nos autos pela Central 

de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014716-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SANTOS AMORIM JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035751-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MANOEL DEPOLIO BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, bem como, procedo à intimação das partes para se 

manifestarem acerca do laudo pericial médico juntado nos autos pela 

Central de Conciliação, no prazo comum de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021330-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JANIS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerida para, se manifestar acerca do laudo pericial 

médico, juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo comum de 

15 dias.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1013575-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT19862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE SOUZA VILELA (REQUERIDO)

REJAINE DE SOUZA VILELA (REQUERIDO)

IGOR VILELA PACHECO (REQUERIDO)

IGOR VILELA PACHECO & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da decisão retro, afim de dar o seu integral cumprimento, 

intimo a parte autora a oferecer caução, conforme autoriza o § 1º do art. 

300 do NCPC, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-26 INCIDENTE DE FALSIDADE

Processo Número: 0002401-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO ALVES TEODORO (ARGUINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(ARGUIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

PJE 0002401-07.2016 Vistos. Trata-se de Incidente de Falsidade 

Documental instaurada por Rogério Alves Teodoro contra Rodobens 

Negócios Imobiliários S.A. Sistema Fácil, aduzindo que a sentença 

proferida na ação de rescisão, associada ao presente, foi publicada em 

24.09.2015, cujo o término do prazo para a interposição de recurso seria 

em 09.10.2015. Aduz que na data de 30.11.2015 houve a juntada de 

recurso de apelação pela requerida, entretanto afirma que o protocolo n.º 

[M-650010] é falso, vez que diverge dos protocolos do Fórum da Capital. 

Requer a suspensão do processo de rescisão contratual e o 

reconhecimento da falsidade do documento. A parte Ré apresenta 

resposta através do id. 25783601/25783608, defendendo a validade do 

protocolo, vez que realizado diretamente na Central de Protocolo do 

Fórum, afirmando que não há cabimento o incidente de falsidade. Pretende 

que o autor seja condenação a litigância de má-fé por alterar a verdade 

dos fatos. Roga pela improcedência do presente incidente. É o relatório. 

Decido. Sem maiores delongas, verifica-se pelas informações de id. 

25783617 pág. 03 a 06 prestadas pela Gestora do Protocolo Geral, Sra. 

Cilene Batista Moreno, que o protocolo objeto o presente incidente é n.º 

[M-650010] é autêntico, vez que realizado pelo antigo Sistema do SGPI, na 

data de 08.10.2015. Por amor ao debate, ressalto que apesar do autor 

questionar as informações prestadas pela gestora do protocolo geral, a 

mesma goza de fé pública nos termos do art. 405 do CPC, razão pela qual 

torna-se desnecessária a realização de pericial e auditoria junto ao 

cartório distribuidor. Diante do exposto, REJEITO o presente incidente. Sem 

custas e nem honorários, pois incabíveis na espécie. Transitado em 

julgado esta decisão, juntem-se cópias na Ação de Rescisão Contratual 

em apenso, desassociando-a e arquivando-se este Incidente. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 0010083-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OUMAR KHALED ARAJI DAHROVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

KLEBER JORGE JUNIOR OAB - MT20778-O (ADVOGADO(A))

 

Visto. Recebo os embargos para discussão, sem o efeito suspensivo, vez 

que não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela provisória, 

além disso, a execução ainda não se encontra garantida pela penhora 

(art. 919, § 1º, NCPC). Intime-se o embargado, por seu advogado, para, 

querendo, apre¬sentar impugnação, no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014863-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORIGEL ALMEIDA PEIXOTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT14962-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LOUREIRO BORBA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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EMILIA GLORIA REINERS LOUREIRO BORBA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DIAS DE CAMPOS OAB - MT16929-O (ADVOGADO(A))

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027241-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARA DANIELA CONCEICAO PEREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0012180-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA NOLASCO DA SILVA CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT7561-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA DA SILVA OAB - MT9932-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDE DO ROSARIO DA SILVA GREGORIO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ANDRE LUIZ NASCIMENTO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JULIA CAMPOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADRIANA ALBUQUERQUE DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NOLANY CAMPOS SILVA DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARILANDY CAMPOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao conteúdo da carta 

precatória devolvida da comarca de São Luiz do Paraitinga/SP de id. 

30868262, 30869014 e 30869022, requerendo o que entender de direito, e 

para apresentar aos autos o comprovante de distribuição da carta 

precatória de id. 26856529 - pág. 01 para a comarca de São Gonçalo/RJ, 

retirada em 02/10/2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020304-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR APARECIDO GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0030264-06.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINA GONCALVES BRANDAO (AUTOR(A))

DANIELLI GONCALVES BRANDAO (AUTOR(A))

LEONARDO GONCALVES BRANDAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDA APARECIDA LEITE DE ALMEIDA CALDEIRA OAB - MT3979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELANGE GUIMARAES GOUDINHO (REU)

SUSANE TAMANHO (REU)

 

Nos termos do art. 203, §4º, do CPC, impulsiono o feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre as respostas 

dos ofícios.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1037848-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA OAB - MT21550-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1037848-05.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA EXECUTADO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de 

cumprimento de sentença, assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se o executado, por seu advogado, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC). Convém registrar 

que decorrido o prazo de pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente sua impugnação, caso queira discutir as 

matérias elencadas no art. 525, do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido 

o prazo de impugnação do devedor, certifique-se, após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, em cinco dias. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0026923-69.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAES ARANTES OAB - MT15493-O (ADVOGADO(A))

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310-O (ADVOGADO(A))

RENATO FURTUNATO JACOBS OAB - MT22021-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

URBANA OPERACOES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO BARROS REGADO OAB - SP173423-O (ADVOGADO(A))

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0026923-69.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR EXECUTADO: GOLD DELOS 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, URBANA OPERACOES E 

PLANEJAMENTO IMOBILIARIO LTDA - EPP Visto. Trata-se de cumprimento 

de sentença (ID 26888197), assim, procedam-se as alterações 

necessárias. Intime-se a parte executada, através de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor total do débito atualizado até a 

data do depósito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência 

de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios 

para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(art. 523, § 1º, CPC). Convém registrar que decorrido o prazo de 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o 

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente 

sua impugnação, caso queira discutir as matérias elencadas no art. 525, 

do CPC, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo de impugnação do 

devedor, certifique-se, após, intime-se o exequente para dar 

prosseguimento no feito, em cinco dias. No mais, verifica-se que a 

condenação possui parte líquida e outra ilíquida, de acordo com a 

sentença de ID 26888194, sendo que quanto à parte ilíquida fora 

determinado que a executada fizesse o pagamento dos lucros cessantes 

conforme o valor de mercado do aluguel mensal do imóvel a época do 

evento, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença. Deste 

modo, com base no art. 509, § 1º, CPC, intime-se o exequente para 

proceder o pedido de cumprimento de sentença da parte ilíquida, autuando 

em autos apartados, que deverão ser associados a esse, no prazo de 15 

(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0056546-47.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DA SILVA AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUETOSHI MATSUMURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0056546-47.2015.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DIRCEU DA SILVA AMARAL EXECUTADO: SUETOSHI MATSUMURA 

Vistos. A advogada da parte requerida postula pelo cumprimento de 

sentença objetivando o recebimento dos honorários sucumbências, 

entretanto, nos termos da sentença prolatada nos autos ID 27026394, 

assim como no acórdão de 27026403, foi determinada a suspensão do 

pagamento da sucumbência em razão de ser o autor beneficiário da 

justiça gratuita, razão pela qual indefiro o pedido de ID 28090950. Assim, 

remeta-se o feito ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017431-26.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018042-76.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINO PEDROSO DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Intime-se a parte autora para, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC, 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, IRPF (este poderá ser apresentado em 

sigilo), etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Intime-se ainda, para que no 

mesmo prazo, apresente o boletim de ocorrência da data dos fatos 

narrados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017640-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMONA E AMARAL ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO OAB - MT4522-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PALADIUM HOTEL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando o lembrete no PJE de que as guias de distribuição não 

foram arrecadadas, intime-se a parte autora para efetuar/comprovar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054129-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015012-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029860-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MAFORTE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerente/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015842-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THARGUS MARTINS BERTHOLINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024143-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANE TAMANHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER OAB - MT14127-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERAMICA ELIZABETH LTDA (REU)

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA BARBOSA OAB - SP0206319A (ADVOGADO(A))

 

Diante da certidão ID nº 9627519, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para que apresente a guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento das custas, observando-se o novo valor atribuído à causa (R$ 

53.447,70), no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038579-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILVANIA LEMES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT9764-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte requerida/apelada, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010196-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO CASSEMIRO RABEL FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA AMORIM BERTHOLDO DE SOUZA OAB - MT19118-O 

(ADVOGADO(A))

Daniela Paes de Barros OAB - MT8635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA (REU)

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO KAWASAKI OAB - MT15729-O (ADVOGADO(A))

SUELLEM MONIQUE LAGE DOS SANTOS OAB - MT0019280A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 14/11/2017, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). E 

quanto ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte 

autora na inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A 

Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da parte requerente em relação à parte 

requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos termos do 

art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a 

inversão do ônus da prova. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de setembro de 2017. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000533-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PJE 1000533-40.2017 Vistos. O objetivo dos embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto obscuro, contraditório, omisso ou corrigir erro 

material existente na decisão em sentido amplo (art. 1022, incisos I, II e III 

do NCPC). Analisando os Embargos de Declarações verifica-se que o 

objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, 

analisando a sentença embargada, não vislumbro os vícios apontados, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em 

vista que não se prestam a modificá-la. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR 

O CASO - VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO. São incabíveis 

os Aclaratórios quando não há no decisum nenhuma das situações 

descritas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de meio impróprio para 

provocar o prequestionamento ou a rediscussão de matéria devidamente 

analisada.” (Tribunal de Justiça Mato Grosso, ED 109233/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 06/10/2017) negritei 

Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração de id. 

27676518, mantendo intacta a sentença de id. 27361249. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0032006-42.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

NEIVA DE FATIMA ROSA CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ROSEANI DO CARMO WERNER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ MARIO DE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MIRO GONCALO METELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

EDUARDO DE ALMEIDA BOURET (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO DONIZETE MAFRA DE TOLEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DEBORA FERREIRA PINTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARLI DE SOUZA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

NIVALDO APARECIDO ROSA DE CAMARGO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

SANDRA MARIA TIBALDI SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

THIAGO PAIVA DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WESLEY ALVES DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

marinice de fátima da cruz OAB - MT13366-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH OAB - MT19426-O (ADVOGADO(A))

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT6183-O (ADVOGADO(A))

CLARA BERTO NEVES OAB - MT26565/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE MALHADO RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BENDIX MARIA DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIZ DIEGO MARESTONI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIMONE OLIVEIRA DE JESUS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JURANDIR MONTEIRO DE AGUIAR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GILMAR DA SILVA DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARINA BEATRIZ ROSA TREVISAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALESSANDRA G. E. ARAUJO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LILIAN MARIA MARQUES DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELISA FRANKLIN DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCO AURELIO RAMIREZ CHAGAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JARY GOMES FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SILMARA JULIANA GAMA VICENTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ELIANE TEREZINHA ANGELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSANIL BEZERRA RAMOS DOS ANJOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA ANTONIA TAQUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUCINEIA MARIKO SASSAKI SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOELMA CRISTIANE DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADRIANA BATISTA FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LIANDRO PIMENTA NEVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DONIZETE APARECIDO DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

AMANDA SCARRANARO BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA DOMINGOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE LUIS VENEGA PARDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA MENDES PEREIRA OAB - MT4455-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO KOHLER OAB - RJ063129 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da decisão de id. 27117488, procedo à intimação da parte 

requerida para se manifestar acerca do pedido da parte autora de fls. 

654/655 (id. 27117260), no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043842-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES (AUTOR(A))

CUIABA LUZ SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES PENACHIO OAB - SP174064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043842-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CUIABA LUZ SA, MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES REU: B. 

F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Visto. Diante do disposto na 

Portaria-Conjunta nº 281/2020 e conforme certificado ID 31192083, 

necessária se faz a REDESIGNAÇÃO da audiência de instrução e 

julgamento para o dia __/__/2020 às __:__ horas, a ser realizada na sala 

de audiências desta vara. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043450-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZA FERNANDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

K. V. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031358-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUSEC AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REU)

C M MINAMI PLANOS DE SAUDE - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020509-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OBERDAN POLASTRINI DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028111-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Designo o dia 11/12/2019, às 09h36min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 05 de julho de 2019. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043842-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES (AUTOR(A))

CUIABA LUZ SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES PENACHIO OAB - SP174064 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1043842-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CUIABA LUZ SA, MARCELO SOUZA DE CAMARGO RODRIGUES REU: B. 

F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME Vistos. Considerando que 

não constou a data da audiência no despacho anterior, consigno que essa 

foi marcada para o dia 08/07/2020 às 14:45 horas, a ser realizada na sala 

de audiências desta vara. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038190-04.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM SOUSA ITACARAMBI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

MT11854-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 0038190-04.2015.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WILLIAM SOUSA ITACARAMBI 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 

Vistos. Expeça-se alvará em favor da ré para levantamento do valor 

depositado por essa a título de honorários periciais (ID 26838393), 

conforme solicitado ID 26838592. Após, arquive-se, com as baixas e 

anotações devidas. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 0042949-79.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA AGNELLO DE CARVALHO (LITISCONSORTE)

MICHAEL HERMENEGILDO MAIA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

RUY NOGUEIRA BARBOSA OAB - MT4678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA (LITISCONSORTE)

CONSTRUTORA ATHOS S.A. (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

BETTANIA MARIA GOMES PEDROSO OAB - MT6522-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 00429449-79.2013 Inicialmente, proceda-se a inclusão no polo ativo 

de Jacson Mariano de Carvalho, conforme a inicial. Verifica-se que os 

autores postulam, novamente, através do id. 30982106 pela concessão da 

tutela de urgência antecipada incidental com pedido de liminar para que 

seja determinando que a requerida proceda o esgotamento da água que 

encontra-se parada na obra objeto da ação, bem como mantenha o 

canteiro de obras limpos, além da inspeção judicial na obra abandonada. 

Sem maiores delongas, resta evidente que o pedido formulado pelos 

autores de esgotamento da água parada no imóvel das requeridas e que 

mantenha a obra limpa não merece guarida, considerando que foge da 

controversa estabelecida neste feito, ademais o pedido trata-se 

basicamente de fiscalização de imóveis, como já analisado nos ids. 

26992179 e 2699220, pág. 3, mais uma vez ressalto que tal pedido deve 

ser direcionado a Prefeitura Municipal. No mais, defiro o pedido dos 

autores para a constatação dos imóveis, expeça-se com urgência 

mandado de constatação verificando o sr. Oficial de Justiça, em sua 

diligência, qual o estado da obra objeto desta ação, bem como do imóvel 

dos autores. Determino, ainda que o Oficial de Justiça faça o relatório 

circunstanciado a respeito do estado dos imóveis. Cumpra-se pelo 

plantão, diante da urgência que o caso requerer. Considerando que os 
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requeridos não efetuaram o pagamento dos honorários periciais, diante da 

certidão de id. 31338229, resta preclusa a realização da prova pericial. 

Após, com a juntada do relatório do oficial de justiça nos autos, intimem-se 

as partes para manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Havendo ou não 

manifestação das partes, certifique-se e volte-me os autos conclusos 

para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024655-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO IMIANI LOPES (AUTOR(A))

SANDRA HELENA DA COSTA BISPO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO NISHIYAMA OAB - MT12919-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1024655-49.2018 Visto. Verifica-se que a análise de tutela de 

urgência foi postergada para após a contestação. Cuida-se de Ação 

Inominada com Pedido ce Julgamento Antecipado Parcial de Mérito Ou 

Concessão de Tutela Provisória de Evidência ou Concessão de Tutela 

Liminar c.c. Reparação por Danos Materiais e Morais ajuizada por Leandro 

Imiani Lopes e Sandra Helena da Costa Bispo Lopes, em desfavor de 

Ginco Urbanismos Ltda., afirmando que firmaram com a requerida 

Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel para 

aquisição de um terreno urbano de 250m2 , especificamente o Lote 10 da 

Quadra 06, situado no Loteamento Parque das Nações Indígenas em 

Cuiabá – MT, matriculado sob n° 86.762 no 2º Serviço Notarial e Registral 

de Cuiabá – MT, pelo preço de R$94.600,00 (noventa e quatro mil e 

seiscentos reais), entretanto, em razão de problemas de na família, os 

autores foram obrigado diminuir despesas. Ressaltam que na tentativa de 

distrato, a ré informou que o valor a ser restituído seria a quantia de R$ 

9.113,16 (nove mil, cento e treze reais) mediante 12 (doze) prestações. 

Requerem o julgamento antecipado parcial de mérito para a restituição dos 

valores pagos no valor de R$ 17.31,13 ou a concessão da tutela 

provisória de evidência para que seja determinada a requerida a devolver 

imediatamente os valores incontroversos a título de restituição no valor de 

R$ 9.113, 16, devidamente corrigido, sob pena de multa. Imprescindível 

destacar que a concessão liminar da tutela provisória de evidência é 

cabível nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do NCPC, confira-se: 

“Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. (Negritei). E o inciso II do art. 9º também 

do NCPC dispõe: “Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes 

sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no 

caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de 

tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III”. Pois bem, na 

hipótese apesar de haver tese firmada em julgamento de casos repetitivos 

ou em súmula vinculante (inciso II) quanto a rescisão contratual, o autor 

não comprovou documentalmente que há valores incontroversos, aliado 

ao fato de que em defesa a requerida impugna o valor supostamente tido 

como incontroverso. Ademais, verifica-se não ser possível o atendimento 

de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, vez que a parte autora 

não demonstrou que a requerida não poderá restituir o suposto valor pago 

em uma eventual sentença de procedência. Nesse contexto, ausentes os 

requisitos do art. 311, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

pedido de concessão de liminar em tutela de evidência, formulado pelos 

autores. Do mesmo modo não há que se falar em julgamento antecipado 

parcial do mérito, vez que não estão previstos as hipóteses do art 356 do 

CPC, havendo a necessidade de instrução probatória. No mais, visando ao 

saneamento e organização do processo, em atendimento ao disposto nos 

arts. 9º e 10 do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração 

instruídos pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência 

(art. 357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027482-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON FARID DA CUNHA BARROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1027482-33.2019 Visto. Verifica-se que o pedido de tutela de 

urgência foi postergado para depois da manifestação da parte requerida 

(id. 23806452). Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização 

Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza 

Antecipada proposta por Classe A Comércio de Veículos Eireli – ME em 

desfavor de Gilson Farid da Cunha Barros, alegando firmou como o 

requerido contrato de compra e venda e veículo, cujo objeto era a venda 

de um veículo Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2016, chassi 

9BRBD3HE5GO264901, cor prata, placa FPK–4275, RENAVAN 

01047943953, em nome da autora, pelo valor de R$ 105.000,00 (cento e 

cinco mil reais), cujo pagamento seria feito pelo requerido por meio da 

entrega de outro veículo de igual valor, MMC TRITON, ano/modelo 

2015/2016, chassi 93XFRKB9TGCF19354, cor preta, placa FBY-1419, 

RENAVAN 01064068216, em nome de Belchior Prestes Dallagnol. Narra 

que no exercício de suas atividades empresariais, a autora revendeu o 

veículo MMC TRITON, ano/modelo 2015/2016,  chassi 

93XFRKB9TGCF19354, cor preta, placa FBY-1419, RENAVAN 

01064068216, para a empresa Construtora e Imobiliária Paiaguás, pelo 

valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), contudo esta não 

conseguiu efetuar a transferência para seu nome do bem, vez que o 

senhor Belchior Prestes Dallagnol (antigo proprietário), após ter outorgado 

a documentação de transferência, havia solicitado a emissão da 2ª via do 

ATPV (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo), ato 

este que impossibilitou a transferência, razão pela qual houve a rescisão 

deste contrato. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada que o requerido realize a transferência do veículo MMC 

TRITON, ano/modelo 2015/2016, chassi 93XFRKB9TGCF19354, cor preta, 

placa FBY-1419, RENAVAN 01064068216, para o nome da autora. O réu 

afirma que não é titular do referido veículo, o que o impossibilita de cumprir 

a transferência do mesmo, afirmando que o automóvel está em nome de 

Belchior Prestes, que é uma das vítimas da empresa Sportcars Comercio E 

Locacoes De Veiculos Eireli. Imprescindível destacar que a concessão da 

tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes 

pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, 

sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. 

A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre 

esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 
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produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que não se vislumbra a urgência do pedido, já que a parte autora 

informa que está na posse do bem desde 2018, todavia, a demanda foi 

ajuizada apenas em junho de 2019. Ademais, verifica-se que o automóvel 

objeto da demanda está em nome de Belchior Prestes Dallagnol que não é 

parte neste processo. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, 

do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela de 

urgência formulado pelo autor . No mais, visando ao saneamento e 

organização do processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 

do CPC de 2015 (Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos 

pela nova lei adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias: a) Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem que questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo 

Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011581-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARY DOS SANTOS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANA PEREIRA DE AZEVEDO DE LIMA OAB - MT18104-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por Elizabeth Mary dos Santos Araújo em desfavor de Itaú 

Administradora de Consórcios Ltda., Itaú Seguros S/A e Fiat 

Administradora de Consórcios Ltda., aduzindo que passou a receber 

boletos de cobranças e teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito pelas rés, entretanto, assevera que as assinaturas lançadas 

nos contratos que ensejaram a negativação foram falsificadas, ou seja, 

afirma não ter pactuado com as requeridas. Requer a concessão da tutela 

de urgência para que seja determinada a exclusão da restrição do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, até o final da demanda, sob 

pena de multa. Imprescindível destacar que a concessão da tutela de 

urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, nos termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que esses pressupostos são cumulativos, sendo que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte autora. A 

Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência quanto à questão 

fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. Sobre esse 

requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das provas já 

produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um juízo de 

cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a certeza, 

mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise não é só 

dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir às 

consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Verifica-se não ser 

possível o atendimento de tais pedidos nesta fase de cognição sumária, 

vez que necessária a realização de perícia grafotécnica para comprovar 

que os contratos realmente não foram assinados pela autora, conforme 

afirmado na inicial. Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

formulado pela autora. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: "Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências;" E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: "Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista". Assim, considerando a potencial relação 

de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a verossimilhança dos fatos 

arguidos e a vulnerabilidade da requerente em relação ao requerido, 

principalmente quanto a produção das provas, nos termos do art. 6º, 

inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e DETERMINO a inversão do 

ônus da prova. Designo o dia 20/08/2018, às 12h30min para audiência de 

conciliação, que será realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, e para maior agilidade processual, consigne que 

a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de junho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036770-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais, com Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por Pablo Rodrigo Alves de Souza, em desfavor do 
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Banco Pan S.a, aduzindo que ao analisar o extrato de sua conta bancária, 

constatou a entrada de um crédito no valor de R$ 16.060,70, realizado 

pelo réu, e obteve informações de que a quantia era decorrente de um 

contrato de empréstimo, o qual afirma não ter pactuado. Narra que 

procurou o réu e lhe foi fornecido um número de conta para que pudesse 

fazer a devolução do dinheiro, e um dia após efetuado o estorno, o réu 

creditou novamente tal quantia na conta do autor, e realiza descontos 

mensais das parcelas em sua folha de pagamento, no valor de R$ 508,00, 

assim, requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinado ao requerido a suspender imediatamente os referidos 

descontos, e que se abstenha de negativar o nome do autor nos órgão de 

proteção ao crédito, sob pena de multa. Imprescindível destacar que a 

concessão da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipada, exige os 

seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalte-se que esses pressupostos são 

cumulativos, sendo que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da 

parte autora. A Probabilidade do Direito refere-se ao juízo de aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido. 

Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante das 

provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em um 

juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] No caso vertente, 

observa-se pela cópia da proposta/contrato de Id. 11010856, que o valor 

do suposto empréstimo é de R$ 16.060,70, o mesmo em que o autor 

comprova a tentativa de devolução para o réu (Id. 11010831), do qual 

estão sendo realizados os descontos na folha de pagamento do autor. 

Assim, diante da discussão acerca da sua validade, mostra-se prudente 

suspender a cobrança. Além disso, é notório o perigo de dano, vez que se 

o autor deixar de honrar com os pagamentos, poderá sofrer com as 

consequências da mora. Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a 

precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado receio 

de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento tempo. 

O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de deterioração ou 

perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em decorrência do 

retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição mais precisa, 

seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou 

processual) frente à demora. Tal situação justifica a necessidade de 

pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja 

protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os 

efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é 

apenas provisório e, mesmo em caso de o autor perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré, que poderá obter ressarcimento financeiro. 

Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no art. 300, do 

Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para 

determinar ao réu a suspender imediatamente o referido desconto na folha 

de pagamento do autor, e que se abstenha de negativar o nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do contrato discutido nesta 

demanda. Para que não haja enriquecimento ilícito, deverá o autor 

consignar em juízo o valor que recebeu acerca do suposto empréstimo 

(R$ 16.060,70), o qual afirma ter sido novamente depositado pelo réu, no 

prazo de cinco dias, sob pena de revogação da tutela urgente. E quanto 

ao pedido de inversão do ônus da prova postulada pela parte autora na 

inicial, verifica-se que, neste caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional 

das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 

necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 

consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - 

a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim 

dispõe: “Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel 

ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida 

no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade do requerente em 

relação aos requeridos, principalmente quanto a produção das provas, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 21/08/2018, às 

12h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de junho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012119-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PH SERVICOS CONSTRUCOES EIRELI ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BC CUIABA I EMPREENDIMENTO IMOBLIARIO SPE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON MARTINS MELLO OAB - MT3811-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que a parte autora não cumpriu a Resolução n.º 

04/20126/TP (arquivo anexo), que acrescenta o artigo 13-A na Resolução 

n.º 022/2011/TP, a qual determina: Art. 13-A. Será de responsabilidade do 

peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem; e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente. § 2º O preenchimento dos campos 

“Descrição” e “Tipo de Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar 

arquivos à respectiva petição, deve guardar correspondência com a 

descrição conferida aos arquivos. § 3º A falta de cumprimento da 

determinação contida no caput ensejará a retirada da visibilidade do 

documento, e em se tratando de petição inicial, será observada a regra 

prevista no art. 321, parágrafo único do CPC. § 4º No caso do parágrafo 

anterior, o juízo fixará prazo para sanar a irregularidade. Desta forma, 

intime-a para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a classificação e 

organização dos documentos anexados juntos a exordial em 

conformidade com a referida resolução, sob pena de indeferimento do 

pedido e consequente extinção do feito. Ainda assim, intime-a para 

apresentar documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita, como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., e 

ainda, comprovante ou declaração de residência, sob mesmo prazo e 

penalidades. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005992-52.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HIGOR SANTOS RODIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA ADRIANA CAMARCO THIMMIG OAB - MT10334-O (ADVOGADO(A))

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005992-52.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FLAVIO HIGOR SANTOS RODIGUES REU: TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. FLAVIO HIGOR SANTOS 

RODRIGUES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de TOKIO MARINE BRASIL 

SEGURADORA S/A, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 01/09/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 9.750,00 (nove mil 

setecentos e cinquenta reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 01/09/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que FLAVIO HIGOR SANTOS RODRIGUES, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 
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classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038890-21.2019.8.11.0041. AUTOR(A): K. 

S. G., GUSTAVO ARNALDO DE SOUZA REPRESENTANTE: DEIVSON 

MARTINS GARITO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. KAUANY SILVA GARITO, menor representada por seu genitor 

DEIVSON MARTINS GARITO, e GUSTAVO ARNALDO DE SOUZA, 

qualificados nos autos, ajuizaram Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que a 

mãe/convivente RUBIA DA SILVA QUEIROZ foi vítima fatal de acidente de 

trânsito ocorrido em 02/02/2019, pretendendo o recebimento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros e correção monetária, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a falta 

de interesse de agir devido à não apresentação dos documentos 

necessários no processo administrativo, a ilegitimidade do autor Gustavo, 

a inépcia da inicial devido à ausência de certidão de união estável, 

apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita, informou a 

necessidade de intervenção do Ministério Público, assim como postulou 

pelo chamamento do feito à ordem devido à ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora. No mérito discorre acerca do limite do 

capital segurado para o evento morte, bem como quanto à correção 

monetária, aos juros, honorários advocatícios e a ausência de ônus 

sucumbenciais, requerendo seja colhido o depoimento pessoal da parte 

autora e julgado improcedente o pedido inicial. O Ministério Público 

apresentou manifestação conforme ID 27971126. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 30846054). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação e a manifestação da parte ré acerca das provas que pretende 

produzir, sendo que a autora, devidamente intimada, apenas apresentou 

impugnação à contestação, permanecendo silente quanto às provas, 

caracterizando-se, portanto, a preclusão lógica. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à não 

apresentação dos documentos necessários no processo administrativo, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 
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aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto à alegação de 

ilegitimidade ativa, o artigo 4º da Lei nº 6.194/74 estabelece que “a 

indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no 

artigo 792 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002”. O artigo 792 do 

Código civil dispõe que “na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, 

ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital 

segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e 

o restante aos herdeiros do segurado obedecido a ordem da vocação 

hereditária”. Ocorre que, embora o autor Gustavo afirme a convivência em 

união estável com a vítima fatal Rubia há mais de oito anos, ou seja, antes 

da ocorrência do sinistro, não há comprovação alguma de sua alegação 

nos autos, ressaltando-se que o ingresso da ação em conjunto com 

demais herdeiros não implica em reconhecimento da união estável. Além 

disso, consta expressamente na certidão de óbito que a falecida era 

solteira, não havendo informação alguma de existência de união estável, 

porquanto não se revela cabível produção de prova testemunhal neste 

juízo para reconhecimento de união estável, já que incompetente para tal 

ato. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. AUSENTE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA DA VÍTIMA NO 

MOMENTO DO PAGAMENTO DO SEGURO. ILEGITIMIDADE ATIVA 

RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

A parte ré pede provimento ao recurso para reformar a sentença. 

Acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa. A prova produzida pela autora 

não tem a força probatória pretendida, porquanto consistiu em declaração 

da própria autora, acostada à fl. 17, produzida unilateralmente por ela 

após o sinistro. Ademais, na certidão de óbito, documento que possui fé 

pública, consta expressamente que o de cujus era solteiro, sem qualquer 

informação a respeito da existência da união estável com a demandante, a 

qual, aliás, foi a declarante do óbito. Nestas circunstâncias, incabível a 

autora tentar produzir prova testemunhal (fl. 126) no sentido de que era 

companheira do ‘de cujus’ após a seguradora ter realizado o pagamento 

para a herdeira legítima conforme a certidão de óbito. RECURSO PROVIDO 

PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.” (TJRS, Recurso Cível, Nº 

71005720438, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em: 22-03-2016) grifo nosso Isso posto, não 

havendo provas robustas a comprovarem a existência de união estável, 

ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa quanto ao autor acima 

mencionado. A parte ré ainda impugna o pedido de justiça gratuita 

apresentado pela autora, alegando que esta não comprovou sua 

hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado contratado para 

efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece prosperar, vez que 

dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, 

incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e 

robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas 

condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de 

seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA 

- EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE 

POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO 

AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O 

AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE 

PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. Quanto à alegação de ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora, os artigos 319 e 320 

do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa-fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço em 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)”(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, resta comprovada a legitimidade de Kauany como filha 

da vítima pelo RG colacionado ID 23365629 – Pág. 2, sendo a afirmação 

ratificada através da certidão de óbito. Contudo, faz-se necessária a 

correta mensuração dos valores devidos a essa, já que consta 

informação na petição inicial e certidão de óbito da existência de filhos, 

sendo certo que a referida autora é um deles, fazendo jus portanto a 50% 

do valor total da indenização. Para que haja o pagamento da indenização 

faz-se necessária a apresentação de certidão de óbito, o registro da 

ocorrência no órgão policial competente, o nexo causal entre a morte e o 

acidente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte. Nesse 

sentido dispõe o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei n. 6.194/74: “Art. 5º O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1º A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, o prazo de trinta dias da entrega dos 

seguintes documentos: a) Certidão de Óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (...)”. Sendo assim, a morte de RUBIA DA SILVA QUEIROZ está 

comprovada pela certidão de óbito (ID 23366266), tendo ocorrido em 

02/02/2019, em razão de acidente de trânsito ocorrido na mesma data, 

conforme se depreende do boletim de ocorrência (ID 23366263), 

atestando assim o nexo causal. Portanto, comprovado o acidente de 

trânsito, o nexo de causalidade entre o sinistro e o evento morte, bem 

como a condição da autora como filha da de cujus, portanto, beneficiária 
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do seguro, se faz devido o recebimento da indenização. Quanto ao valor 

da indenização dispõe o art. 3º, inciso I, da Lei n. 6.194/74: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (Grifo 

nosso). Desse modo, observando as regras do artigo 792 do Código Civil 

a cota parte de cada herdeiro deve ser respeitada, devendo lhes ser pago 

o que cada um tenha direito, sendo devido, no caso dos autos, 50% do 

valor total a autora, ficando resguardado o restante ao outro herdeiro 

informado na certidão de óbito. Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, acolho a preliminar de 

ilegitimidade ativa de Gustavo Arnaldo de Souza e, com fundamento no 

artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito quanto a 

este autor. No mais, julgo parcialmente procedentes os pedidos 

constantes na inicial formulados pela autora Kauany Silva Garito, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). O 

valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação válida. Considerando que cada 

litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno cada um ao pagamento 

de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 6º c/c o artigo 86, do Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que a autora é beneficiária da 

justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da sucumbência, até que 

possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, 

prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 12, da Lei 1.060/50). 

Intime-se o Ministério Público (art. 178, II do CPC). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028409-96.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028409-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOACIL PREZA REGO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. JOACIL PREZA REGO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 07/03/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

a ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, 

responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28235055). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 
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sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 07/03/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOACIL PREZA REGO, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do membro inferior direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Ressalta-se 

que a requerida não apresentou motivos e documentos que justificassem 

a necessidade de expedição de ofício ao hospital, pelo que não fora 

acatado, além de se tratar de ônus da requerida. Assim, comprovada a 

invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038815-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE SOUZA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038815-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO DE SOUZA MACHADO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARCELO DE SOUZA MACHADO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 01/03/2018, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a falta de interesse de agir pela 

ausência de requerimento administrativo. No mérito alega a inexistência de 

prova da invalidez, não comprovação do nexo causal, invalidez do boletim 

de ocorrência, a impossibilidade de condenação em danos morais, 

proporcionalidade do pagamento conforme a extensão da lesão, 

impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como discorre quanto 
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aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29228996). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo, a parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 30926492. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 01/03/2018. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que MARCELO DE SOUZA 

MACHADO apresenta invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial de leve intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). A ré alega a invalidez do boletim de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado nem produzido 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

– BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO 

VERIFICADA – FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR 

– RELATOS SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - 

NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CARACTERIZADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em insuficiência probatória do Boletim de 

Ocorrência, quando satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na 

espécie por meio de todo o conjunto probatório colacionado, com a 

demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, de modo que a 

parte autora cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, 

que rege o seguro obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária 

proporcional ao grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 
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de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026023-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

WENDER OLIVEIRA DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WENDER OLIVEIRA DE BARROS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/03/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no País, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, a ausência de documentos indispensáveis ao processamento 

do feito, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

27579080). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 
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APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega ainda a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, sendo este o documento de 

identificação do veículo, contudo, sabe-se que se trata de documento 

dispensável neste âmbito, motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado ao 

boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 19/03/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que WENDER OLIVEIRA DE BARROS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho direito de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (grifo nosso). Assim, não há 

que se falar em condenação com base em salário mínimo, vez que se trata 

de matéria já revogada. A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031276-62.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE DIVINO DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSE DIVINO DE SOUZA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

23/07/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de até 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta 

centavos), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e informado a ausência de pagamento 

em sede administrativa. No mérito alega a falta de nexo de causalidade 

devido à ausência do boletim de primeiro atendimento médico, a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

valores da indenização, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 31421076). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) No 

mérito, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer forma de franquia de responsabilidade do 

segurado”. Desta forma, verifica-se que boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 23/07/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que JOSE DIVINO DE SOUZA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do pé direito de leve intensidade avaliada em 25%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso.” Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 
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válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030462-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO (AUTOR(A))

HIGOR EMILIO ARAUJO MINARINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030462-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

HIGOR EMILIO ARAUJO MINARINI, MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. 

Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. 

HIGOR EMILIO ARAUJO MINARINI, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, igualmente qualificada 

nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 24/01/2019, 

que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a ausência de interesse de agir devido à ausência de 

prévio requerimento administrativo, postulado pelo chamamento do feito à 

ordem devido à ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, a irregularidade de representação processual, a necessidade do 

depoimento pessoal do autor, bem como apresentou impugnação ao 

pedido de justiça gratuita. No mérito alega a ausência de violação de 

direito, a ausência de prova de acidente causado por veículo automotor de 

via terrestre devido a ausência de boletim de ocorrência, discorre acerca 

dos valores da indenização, da prova pericial, bem como quanto à 

correção monetária, aos juros, honorários advocatícios e ausência de 

ônus sucumbenciais, requerendo seja colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e julgado improcedente o pedido inicial. Houve a realização de 

audiência de conciliação (ID 27234297), tendo sido realizada avaliação 

médica e apresentada manifestação das partes quanto a essa. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de inexistência de 

interesse de agir devido à ausência do prévio requerimento administrativo, 

esta não prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a 

preliminar arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto à alegação de 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, os 

artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço em 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)”(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) Quanto à alegação de irregularidade de representação 

processual, verifica-se dos autos que o autor apresentou procuração em 

nome próprio ao advogado constituído, sendo que os poderes outorgados 

restaram ratificados por ocasião da audiência de conciliação, pelo que 

afasto a preliminar levantada. A parte ré ainda impugna o pedido de justiça 

gratuita apresentado pela autora, alegando que esta não comprovou sua 

hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado contratado para 

efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece prosperar, vez que 

dispõe o artigo 4º da Lei n.º 1.060/50 que a parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, 

incumbe à parte impugnante demonstrar, através de prova concreta e 

robusta, que o beneficiário da gratuidade judiciária tem perfeitas 

condições de suportar os gastos do processo, sem comprometimento de 

seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o impugnante não 

promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser mantida a benesse. 

A propósito: “APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR BENFEITORIA 

- EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 267, I E VI DO CPC - 

AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - REQUERIDA QUE 

POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM FAVOR DO 

AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM QUE O 

AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - PRESUNÇÃO LEGAL DE 
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PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO AFASTADAS - 

MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 20, §4º DO CPC NA FIXAÇÃO - 

MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a necessária 

revogação do benefício da assistência judiciária concedida em favor do 

autor apelado, esta merece ser mantida. [...].” (TJMT, Ap. 144181/2013, 

Des. Guiomar Teodoro Borges, Sexta Câmara Cível, Data do Julgamento 

12/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Negritei Com essas 

considerações, rejeito a preliminar de impugnação à concessão da 

Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, a ré alega a ausência de prova 

de ter sido o acidente causado por veículo automotor devido a ausência 

do boletim de ocorrência, argumentando que este é um documento 

essencial para o deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o boletim de 

ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do 

acidente de trânsito, sendo este dispensável quando possível a 

comprovação do acidente através de outros documentos, o que ocorre no 

presente feito. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - 

NÃO APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Ademais, prescreve 

o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado”. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de atendimento médico comprova que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 24/01/2019. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que HIGOR EMILIO ARAUJO MINARINI, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039071-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA CIRINO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039071-22.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIA LUIZA CIRINO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARIA LUIZA CIRINO DE SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 11/07/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 
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o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo e a inépcia da inicial ante a ausência de documentos 

essenciais. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29232343). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30926508. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega ainda a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que há ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, como RG e CPF da parte autora, contudo, é possível 

verificar tais dados da própria CTPS trazida aos autos, bem como do que 

consta na exordial, pelo que rejeito a preliminar invocada. No mérito, a ré 

alega a inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos 

que fora realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo 

de audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a existência 

de lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. 

Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/07/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

MARIA LUIZA CIRINO DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 
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enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de DireitoVistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. MARIA LUIZA CIRINO DE SOUZA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 11/07/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, bem como o 

pagamento a título de danos morais, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo e a inépcia da inicial ante a ausência de documentos 

essenciais. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 
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pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29232343). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30926508. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega ainda a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que há ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, como RG e CPF da parte autora, contudo, é possível 

verificar tais dados da própria CTPS trazida aos autos, bem como do que 

consta na exordial, pelo que rejeito a preliminar invocada. No mérito, a ré 

alega a inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos autos 

que fora realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o termo 

de audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a existência 

de lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo automotor. 

Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da indenização 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer forma de franquia de responsabilidade do segurado. Desta 

forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento, comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 11/07/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que 

MARIA LUIZA CIRINO DE SOUZA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior esquerdo de média intensidade avaliada em 

50%, permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 
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4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028147-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN DA SILVA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028147-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUAN DA SILVA CARDOSO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUAN DA SILVA CARDOSO, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/03/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 
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autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo e a inépcia da inicial ante a ausência de documentos 

essenciais. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28731480). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30922190. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré aduz ainda que os dados do veículo automotor não 

foram apresentados, o que impossibilita a comprovação de que este é 

coberto pelo seguro DPVAT, entretanto, sabe-se que não se trata de 

documento fundamental ao feito, pelo que rejeito a preliminar arguida. Além 

disso, ainda que houvesse inadimplência com relação ao prêmio do seguro 

obrigatório, a Seguradora possui o dever de indenizar o indivíduo, 

conforme a seguinte Súmula: Súmula 257 – STJ: “A falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização”. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO 

– SÚMULA 257/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – 

MAJORAÇÃO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. Tratando-se de 

indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a 

adimplência do premio do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ. 

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo 

com o trabalho desempenhado pelo patrono.”(TJ-MT APELAÇÃO CÍVEL 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado noDJE 28/11/2018) No mérito, 

a ré alega a inexistência de prova da invalidez permanente. Tem-se nos 

autos que fora realizada audiência de conciliação, na qual fora juntado o 

termo de audiência, bem como laudo pericial médico comprovando a 

existência de lesões decorrentes de acidente pessoal com veículo 

automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer forma de franquia de responsabilidade do 

segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado 

aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a autora foi 

vítima de acidente de trânsito em 07/03/2019. Assim, a perícia médica 

judicial concluiu que LUAN DA SILVA CARDOSO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
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amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega a 

invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não fora 

presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039065-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FRANCISCA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039065-15.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LETICIA FRANCISCA DE JESUS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LETICIA FRANCISCA DE JESUS, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 06/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não 

comprovação do nexo causal, ausência do boletim de ocorrência, a 

impossibilidade de condenação em danos morais, proporcionalidade do 

pagamento conforme a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do 

ônus da prova, bem como discorre quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29229004). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30926765. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 

permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

atendimento juntado aos autos comprova que a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 06/06/2019. Assim, a perícia médica judicial 

concluiu que LETICIA FRANCISCA DE JESUS apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 
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deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). A ré alega ainda a 

ausência do boletim de ocorrência, argumentando que este é um 

documento essencial para o deslinde do feito. Entretanto, é sabido que o 

boletim de ocorrência não é o único documento hábil a comprovar a 

ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser corroborado com os 

demais documentos dos autos, o que ocorre no presente caso. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - NÃO 

APRESENTAÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – 

ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – AUSÊNCIA DE NEXO 

DE CAUSALIDADE - ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRONTUÁRIOS MÉDICOS 

QUE CONFIRMAM O ACIDENTE E AS RESPECTIVAS LESÕES - 

CONDENAÇÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS - 

RECURSO NÃO PROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de DPVAT quando existem outras provas da 

alegação. Se o prontuário médico dos primeiros atendimentos da vítima 

registra o acidente, o nexo de causalidade é evidente. Nos termos do art. 

85, §11º, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando-se em contra o trabalho 

adicional realizado em grau recursal.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018) Quanto ao pedido 

de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por meio 

deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014459-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WUANER URTADO LOPES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
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(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014459-54.2018.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WUANER URTADO LOPES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WUANER URTADO LOPES, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

10/03/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. Foi realizada sessão de conciliação, a qual restou infrutífera 

(ID 15099443). A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir devido à 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito alega a 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, a inexistência da invalidez declarada, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Houve a realização de perícia 

médica (ID 24213726) e a manifestação da parte autora quanto ao laudo. É 

o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda, 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 10/03/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que WUANER URTADO LOPES, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75%; do membro inferior 

esquerdo de intensa repercussão avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, e 75% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para 

os membros lesados, ou seja, 75% de 100%, vez que o percentual deve 

ser aplicado ao valor total por se tratar de perda de um membro superior e 

de um membro inferior (tabela anexa a lei nº 6.194/74). Desse modo, 100% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, 

ou seja, R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais). Ressalta-se 

que o juiz não está adstrito a todos os termos do laudo pericial, conforme 

preceitua o artigo 479 do CPC, motivo pelo qual não se utilizou da quantia 

em valor nesse apresentada, vez que não sopesada de forma precisa. 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 
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incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), equivalente ao valor 

máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da 

Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo 

percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028111-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028111-07.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DOUGLAS DOS SANTOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. DOUGLAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de danos morais 

em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/05/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de danos morais, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo 

preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, a necessidade de adequação do valor da causa e a falta 

de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. No 

mérito alega a inexistência de prova da invalidez, não comprovação do 

nexo causal, invalidez do boletim de ocorrência, a impossibilidade de 

condenação em danos morais, proporcionalidade do pagamento conforme 

a extensão da lesão, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem 

como discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28731476). Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação da parte autora quanto ao laudo, a parte 

requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 30922918. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a inexistência de prova da invalidez 
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permanente. Tem-se nos autos que fora realizada audiência de 

conciliação, na qual fora juntado o termo de audiência, bem como laudo 

pericial médico comprovando a existência de lesões decorrentes de 

acidente pessoal com veículo automotor. Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 31/05/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que DOUGLAS DOS SANTOS 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de 

média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do joelho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). A ré 

alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que o fato não 

fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por isso não 

seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Quanto ao pedido de ordem 

para que a ré se comunique com a autora somente por meio deste 

processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas ilegais 

descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por falta de 

comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial com a 

autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 
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juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004721-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Verifica-se que o réu alegou em sede de contestação, conexão 

deste feito com o processo de n. 1036545-53.2017.8.11.0041, o qual 

tramitou na 11ª Vara Cível desta Capital (Id. 13643608). Em consulta ao 

referido processo, vê-se que na petição inicial consta, dentre outro, a 

indicação do trabalho realizado na Ação de Execução n. 

2085-58.2008.8.11.0078 (código 34749), da Vara Cível de Sapezal/MT, 

que ora aqui se discute; que as partes, inclusive o assistente 

litisconsorcial, entabularam acordo, noticiando que seria extinta todas as 

obrigações ali tratadas. O pacto foi devidamente homologado pelo juízo, há 

certidão de trânsito em julgado, e o processo foi arquivado definitivamente 

em 06/03/2020. Realmente haveria conexão, mas como já sentenciado, há 

de ser considerada a coisa julgada. Assim, por reconhecer a existência 

de coisa julgada, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso V, do Novo Código de Processo 

Civil. Em razão da mútua omissão, já que o acordo foi firmado em 

junho/2019, condeno as partes igualmente (50% para cada), ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este 

que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004145-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FALQUETO TOME (AUTOR(A))

ESTELA BARBOSA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO ALCANTARA RAMOS DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT7635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. As partes se compuseram amigavelmente (Id. 24000242). 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTA esta ação, 

com fulcro nos artigos 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas remanescentes, conforme disposto no art. 90, § 3º, CPC. 

Honorários na forma pactuada. Não há falar em suspensão do feito, vez 

que, havendo inadimplência, poderá ser iniciada a fase de cumprimento de 

sentença. Certifique-se o trânsito em julgado, após arquive-se o processo, 

mediante as baixas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1017902-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RBM IMOVEIS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DELLAPE OAB - SP158491 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONILDA CARVALHO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Convém esclarecer que o cumprimento da sentença opera-se no 

próprio processo de conhecimento, não sendo cabível, muito menos 

necessária, a instauração de processo autônomo. Portanto, se pretende a 

parte autora buscar a satisfação de seu crédito, deverá realizar nos autos 

do processo principal. Assim, indefiro a petição inicial, consequentemente 

julgo extinta esta fase de cumprimento de sentença, nos termos dos 

artigos 513 c/c 924, inciso I c/c 485, I, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Também sem honorários advocatícios, por não ter sido 

estabelecida a relação processual. Após, arquive-se o feito com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABIOA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029501-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE APARECIDO GOBBI (AUTOR(A))

JOVELINA RODRIGUES DE JESUS GOBBI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO FERREIRA DA SILVA OAB - MT14264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUDAR INCORPORACOES IMOBILIARIAS S.A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1029501-80.2017 Visto. Donizete Aparecido Gobbi e Jovelina 

Rodrigues de Jesus Gobbi ajuízam a presente Ação de Rescisão de 

Contrato de Promessa de Compra e Venda c/c Devolução de Valores 

Pagos e Indenização por Danos Morais, com Pedido de Liminar em 

desfavor de Mudar Incorporações Imobiliárias S.A, alegando que em 2010 

firmaram contrato de Promessa de Compra e Venda com a requerida, para 

aquisição de uma unidade habitacional, sendo apartamento 201, bloco C, 

área A, no bairro Boa Esperança, com garagem, nesta Capital, no valor de 

R$ 134.274,88, com prazo para entrega em de junho de 2012. Narram que 

a requerida não entregou o imóvel e que paralisou a obra, estando a 

mesma completamente abandonada. Ressaltam que efetuaram o 

pagamento de R$ 54.526,90 (cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e 
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seis reais e noventa centavos), até o mês de maio de 2012. Requerem, em 

sede de tutela de urgência a averbação a margem da matrícula sob n. 

96.924 do Cartório do 6º Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, a existência 

da ação. No mérito requerem que seja declarada a rescisão do contrato, 

por culpa exclusiva da requerida, condenando a mesma ao pagamento de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à título de indenização por danos morais e 

danos materiais no importe de R$ 54.526,90 (cinquenta e quatro mil 

quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos). Com a inicial vieram 

os documentos de id. 9998424 a 9998640. Foi deferida a liminar, no Id. 

11127960. A requerida foi citada, contudo, permaneceu inerte conforme 

certidão de Id. 14790831. Foi decretada a revelia da parte requerida, e a 

parte autora foi intimada a especificar as provas a produzir (Id.21363339), 

tendo a mesma pugnado pelo julgamento antecipado do feito. É o relatório. 

Decido. O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do NCPC, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. De início 

preceitua o artigo 355, inciso I, do NCPC: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...).” 

A parte ré, devidamente citada, não se manifestou nos autos, pelo que foi 

decretada a sua revelia (id. 21363339). A espécie não se enquadra em 

quaisquer das hipóteses do artigo 345 do Novo Código de Processo Civil, 

que afastam os seus efeitos, de modo que, deixado de oferecer defesa, 

vem à tona a presunção de veracidade dos fatos afirmados pela autora na 

petição inicial (NCPC – art. 344). Não obstante a revelia possibilitar o 

julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a presunção tem natureza 

relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a 

prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação do 

convencimento. Verifica-se dos autos que os autores baseiam sua 

alegação de que sofreram danos, sob o argumento de que a empresa ré 

descumpriu o contrato no que tange ao prazo da entrega do imóvel, 

paralisando e abandonando a obra, razão pela qual pretendem a rescisão, 

com a devolução dos valores e a condenação das rés em indenização por 

danos materiais e morais. Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o 

caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadram no 

conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 

2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo 

preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou 

contratuais entre fornecedor/consumidor. As partes firmaram o Contrato 

Particular de Promessa de Compra e Venda, objetivando a aquisição de 

uma unidade autônoma no Empreendimento Condomínio Boa Esperança 

Residence, apto 201, bloco C, com uma vaga de garagem, como se vê 

pelos documentos ids. 9998490, pág. 04 a 9998540 pág.08. Pois bem. No 

contrato pactuado, ficou estipulado que a conclusão das obras 

aconteceria em junho/2012 (id. 9998490, pág. 03), todavia, a cláusula 25 

(id. 9998533, pág. 03) contém previsão de prorrogação por 180 dias, por 

caso fortuito e força maior. Discordando os autores com a prorrogação do 

prazo de entrega da obra por mais seis meses, a aludida cláusula, mais 

conhecida como cláusula de tolerância, consoante entendimento 

jurisprudencial, é válida, em razão da dificuldade em definir quando 

exatamente a obra ficará pronta devido a motivos alheios à vontade do 

construtor, principalmente diante da complexidade quando se trata de um 

empreendimento de várias unidades autônomas. Em que pese a sua 

unilateralidade, a cláusula contratual que admite prazo de tolerância para a 

entrega do imóvel não é desautorizada por nenhuma disposição legal e, 

por isso, não pode ser considerada inválida. Não basta a submissão do 

contrato às regras consumeristas para que qualquer cláusula limitativa 

seja tida como nula ou abusiva, além disso, observa-se que, ao adquirir o 

imóvel, os autores estavam cientes da disposição atinente a eventual 

atraso, tratando-se, ainda, de prática usual, que não padece de qualquer 

vício. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO 

DE RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA 

NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO: 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – 

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – RISCOS DO NEGÓCIO - 

RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM – PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO: INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS ANTE O ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – 

LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS – PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO PROVIDO. [...] A cláusula firmada no contrato estipulando prazo 

de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando se trata de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas, de modo que essa prorrogação, 

expressamente convencionada, não implica inadimplemento contratual se 

a entrega ocorrer dentro desse período. [...]”. (TJMT, Ap 160001/2015, 

Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 

23/03/2016, Publicado no DJE 30/03/2016). Negritei e grifei Desta forma, 

será considerada a data de dezembro/2012 para termo final da entrega da 

obra, inclusos os 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação legal, contudo 

até a propositura da ação em 22.09.2017, o empreendimento não havia 

sido entregue, fato este incontroverso, diante da revelia da requerida, 

além de ser notório que a obra encontra-se paralisada. Não há falar em 

ocorrência de caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à 

atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação 

exime-se da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos 

estes fatores são previsíveis. Assim, considerando a boa-fé e a função 

social do contrato, ao deixar de atender as expectativas do consumidor de 

agir com lealdade e respeito, a ré viola o direito básico do mesmo, vez que 

restou comprovado nos autos que o empreendimento não foi concluído, 

impondo a rescisão contratual e a restituição de todos os valores pagos, 

sendo considerada abusiva qualquer cláusula em disposição em contrário, 

em conformidade também com o disposto no artigo 475 do Código Civil: 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer 

dos casos, indenização por perdas e danos. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA EM PARTE – IMÓVEL ADQUIRIDO 

NA PLANTA – NÃO CONCLUSÃO - CULPA DA VENDEDORA – 

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA, INCLUSIVE DA COMISSÃO 

DE CORRETAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO 

MONTANTE – NÃO CABIMENTO – LUCROS CESSANTES NÃO 

COMPROVADOS – PEDIDO INDEFERIDO – RECURSO DA AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Havendo 

rescisão do contrato de compra e venda de imóvel não concluído por 

culpa da vendedora, deve ocorrer a imediata devolução do valor pago pelo 

comprador, inclusive da comissão de corretagem. A demora injustificada 

ou a não entrega da obra adquirida na planta é ato ilícito passível de 

indenização. Os lucros cessantes não se presumem e nem podem ser 

imaginários. Consistem nos ganhos reais e efetivos frustrados por ato ou 

fato alheio.”(TJMT, Apelação Cível 0039271-90.2012.8.11.0041, Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. 

IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO 

DE ADESÃO. EXPRESSO CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. 

HONORÁRIOS EQUITATIVOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. [...] Se o negócio 

jurídico foi desfeito por culpa exclusiva da construtora, que não entregou 

o imóvel no prazo acordado, ultrapassando inclusive o prazo de tolerância 

estipulado no contrato, esta está obrigada a restituir à promitente 

compradora todos os valores pagos, sem retenções, em razão da 

rescisão motivada do contrato firmado, retornando as partes ao status 

quo ante. [...] Recurso conhecido e provido.” (TJDFT, Acórdão n.1165018, 

07155699820188070001, Relator: Ana Cantarino, 8ª Turma Cível, Data de 

Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019) Negritei. “CIVIL. 

CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA. IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. 

INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO. QUANTIA PAGA. TOTALIDADE. CULPA 

EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 543. STJ. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. CABIMENTO. [...] Inviável a retenção de parte dos valores 

pagos pelos consumidores, quando o motivo para a rescisão contratual se 

deu por culpa exclusiva da construtora, ao não entregar o imóvel na data 

aprazada. Inteligência da súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça. 

[...] Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão n.1163399, 

20160110445537APC, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, 

Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019. Pág.: 
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244/249) Negritei. Confira-se também a súmula 543 do STJ: “Na hipótese 

de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel 

submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata 

restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, 

em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 

parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao 

desfazimento”. Quanto ao valor, a parte autora comprou o pagamento de 

R$ 54.526,90, conforme comprovam os documentos de Ids. 9998628 a 

9998640. Com relação ao dano moral, diante do excessivo atraso na 

entrega da obra, consequentemente descumprimento do contrato, ele está 

caracterizado, vez que afetou diretamente a vida dos autores, 

causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, 

não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA 

PLANTA - ATRASO NA ENTREGA - TEORIA DO RISCO DO 

EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 

CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC - DANO MORAL E LUCROS 

CESSANTES PRESUMIDOS - QUANTUM ADEQUADO - CLÁUSULA PENAL 

MORATÓRIA DEVIDA DESDE QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DE 

TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - VINCULAÇÃO AO HABITE-SE - 

DESCABIMENTO - MULTA CONTRATUAL CUMULÁVEL COM LUCROS 

CESSANTES - NATUREZA JURÍDICA DIVERSA - EXCEÇÃO DO CONTRATO 

NÃO CUMPRIDO - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo 

contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força 

maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave 

administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao 

promitente comprador. O excessivo atraso na entrega de imóvel 

comercializado na planta configura ato ilícito, e gera dano moral e lucros 

cessantes presumidos, o que dispensa a produção de prova. Se o valor 

fixado para a reparação é adequado, limitando-se a compensar os 

transtornos extrapatrimoniais sem causar enriquecimento ilícito, não 

comporta redução (princípios da moderação e da razoabilidade). Havendo 

previsão expressa de prazo de tolerância de 180 dias para a entrega de 

apartamento em construção, a multa contratual é devida desde quando 

ultrapassado esse limite, e pode ser cumulada com lucros cessantes, em 

virtude da natureza moratória dessa cláusula penal. A vinculação da multa 

de mora à data de expedição do habite-se é inviável, pois a obtenção 

desse documento nem sempre coincide com a disponibilização física do 

bem ao promitente comprador, além do quê implicaria em transferência da 

responsabilidade da construtora a terceiro. A exceção do contrato não 

cumprido (art. 476 do Código Civil) não se aplica como justificativa para 

obstar a entrega das chaves se na promessa de compra e venda há 

previsão de quitação do saldo devedor por financiamento habitacional, o 

qual evidentemente depende do cumprimento das obrigações da 

incorporadora.” (TJMT - Ap 59396/2016, Des. Rubens De Oliveira Santos 

Filho, Sexta Câmara Cível, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 

17/06/2016) Negritei e grifei. Este fato, por si só, já autoriza o direito dos 

autores a indenização por danos morais, já que tiveram violado seus 

direitos, com relação ao ato ilícito praticado pela ré. A fixação do valor 

para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos 

semelhantes e equilíbrio entre a compensação do constrangimento e a 

prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso em tela, deverá 

levar em consideração como ocorreram os fatos, condições das partes e 

a extensão do dano, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nessa esteira, comprovado o fato e 

presente o dano moral indenizável, bem como analisando os critérios 

elencados, tenho por razoável e proporcional a fixação do dano moral em 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Diante do exposto, e por 

tudo que dos autos constam, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial, para: 1) Rescindir o Contrato Particular de 

Promessa de Compra e Venda, de ids. 9998490, pág. 04 a 9998540 

pág.08; 2) Condenar a requerida a promover a devolução integral dos 

valores pagos pelos autores de R$ 54.526,90 (cinquenta e quatro mil 

quinhentos e vinte e seis reais e noventa centavos), devendo ser 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e 

acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. 3) Condeno a 

requerida ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 para cada 

autor, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de 

juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. Condeno ainda as 

requeridas ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005050-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento 

da Ação de Execução n. 2007/183 (código 34992), na 1ª Vara Cível de 

Nova Mutum/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos na forma 

contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13653472), arguindo preliminar de inépcia da inicial e 

carência da ação. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, com 

a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência 

e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de acordo com o 

trabalho efetivamente prestado. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia peticionam requerendo a intervenção 

na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (Id. 14889141) e 

também apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 18148134). 

Réplica do autor no arquivo de Id. 18207275, e impugnação ao pedido de 

assistência no arquivo de Id. 18207271. No arquivo de Id. 18745721 

consta decisão deferindo o pedido do terceiro interessado para ingresso 

na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas, e todas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24345004, 24429161 e 

25146582). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. A ré alega preliminar de 

inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora 
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pretende receber honorários de forma diferente da avençada, ignorando 

que a resilição unilateral do contrato não retira seus efeitos e muito menos 

a sua eficácia e, como os honorários contratados foram os de 

sucumbência, a parte autora fará jus ao seu recebimento somente no final 

da demanda, a serem pagos pelo sucumbente, sendo o banco parte 

ilegítima para figurar no polo passivo desta ação. Extrai-se do § 1º do 

artigo 330 do Novo Código de Processo Civil que: Considera-se inepta a 

petição inicial quando: I- lhe faltar pedido ou causa de pedir; II- o pedido for 

indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o 

pedido genérico III- da narração dos fatos não decorrer logicamente a 

conclusão; IV- contiver pedidos incompatíveis entre si. Ressalte-se que o 

rol contido no dispositivo acima citado é taxativo, não comportando 

interpretação extensiva, sendo que no caso em análise não se verifica 

quaisquer das hipóteses mencionadas no referido artigo. É certo que os 

argumentos expostos pela parte ré se referem às condições da ação e 

não a inépcia da petição inicial, até porque trata-se de pedido certo e 

determinado, não vedado pelo ordenamento jurídico, onde os fatos foram 

expostos de forma lógica, motivo pelo qual rejeito a preliminar, até porque 

a parte autora está discutindo honorários contratados com o banco, o que 

a faz parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. No que diz 

respeito à preliminar de carência de ação, sob a alegação de inexistir 

direito subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, previstos 

contratualmente, considerando que o alegado se confunde com o mérito, 

com este será analisado. No mérito, é incontroversa a existência de 

relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo (Id. 11995283) e também a 

rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na 

notificação carreada com a exordial (Id. 11995349). A cláusula décima 

oitava do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será 

remunerada(o) de acordo com as disposições do ANEXO IV do Edital, que 

faz parte integrante deste contrato. De acordo com o Anexo IV do Edital 

(Id. 13653486), o pagamento dos honorários advocatícios deverá ser 

norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. Nas ações em que haja patrocínio por 

mais de um advogado, inclusive empregados do CONTRATANTE, os 

honorários advocatícios, após dedução dos adiantamentos realizados, 

serão rateados proporcionalmente, na forma adiante: I) NA EXECUÇÃO 

FORÇADA: a) 1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou 

advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) CONTRATADA (O), 

se não efetuada a penhora; b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de 

advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) para a(o) 

CONTRATADA(O), se impugnados os embargos e não exarada sentença; 

c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado 

substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada 

sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; ou, nos 

casos em que não embargada a execução, não tenha havido alienação 

judicial. [...]. 2.1. O CONTRATANTE repassará à (ao) CONTRATADA(O) 

honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante relacionadas, desde 

que prejudicado o recebimento dessa verba diretamente da parte adversa, 

calculados de acordo com os intervalos de valores e percentuais 

respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em que serão 

compensados adiantamentos concedidos. VALOR RECUPERADO 

PERCENTUAL DE R$ ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 100.000,01 300.000,00 

4% 300.000,01 1.000.000,00 3% 1.000.000,01 5.000.000,00 2% ACIMA DE 

R$ 5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração prevista se refere ao 

período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção 

sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso. Não há que se falar que a 

parte autora é carecedora de ação, pois o advogado contratado que teve 

rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado possui interesse legítimo 

em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a 

rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo 

estabelecido entre as partes. Para o Superior Tribunal de Justiça o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do 

término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários 

pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim 

não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as 

partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de 

honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e 

imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. O entendimento do 

Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - CLÁUSULA DE 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...]. §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (Negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 2007/183 

(código 34992), na 1ª Vara Cível de Nova Mutum/MT, e convém registrar 

que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da 

dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o 

trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os documentos 

trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições e realizou diligências 

necessárias ao regular prosseguimento da ação de Execução, ajuizada 

em 2007. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para 

os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, 

devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o 
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empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução 

dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância 

ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, do atual Código de 

Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Ressalte-se que com o ingresso de Rodrigo Mischiatti nos autos, na 

qualidade de assistente litisconsorcial ativo, caberá a ele o valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados, 

de acordo com o instrumento firmado (Id. 14889163). Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios promovida por Faeda Advogados Associados em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo 

INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) 

para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por 

cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 

85, § 2º, do NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001551-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento 

da Ação de Execução n. 5121-67.2007.811.0006 (código 67660), na 4ª 

Vara Cível de Cáceres/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos na 

forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados na inicial dos autos da 

execução, ou referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o 

mesmo, além de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré 

ofertou contestação (Id. 12952671), arguindo preliminar de ilegitimidade 

ativa e falta de interesse de agir. Levanta como prejudicial de mérito 

prescrição/decadência. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, 

com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de 

sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de 

acordo com o trabalho efetivamente prestado. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam requerendo a 

intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (Id. 

14758948), e também apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 

18147081). Réplica do autor no arquivo de Id. 18201457, e impugnação ao 

pedido de assistência no arquivo de Id. 18201155. No arquivo de Id. 

18751267 consta decisão deferindo o pedido do terceiro interessado para 

ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas, e todas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24345028, 24428828 e 

25146961). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à falta de 

interesse de agir, sob a alegação de que o requerente pretende receber 

honorários de forma diferente da avençada, ignorando a resilição 

unilateral do contrato, é certo que o acesso à justiça é uma garantia 

constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar 

situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida. 

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que 

mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida 

prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna. Diante 

do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para 

pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que 

rejeito esta preliminar. A preliminar de ilegitimidade ativa está superada em 

razão do ingresso do assistente litisconsorcial ativo, assim, também a 

rejeito. Com relação à alegação de prescrição/decadência, de acordo com 

o artigo 25 da Lei n. 8.906/1994, a pretensão de cobrança de honorários 

advocatícios prescreve em cinco anos. Vejamos: Art. 25. Prescreve em 

cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o 

prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado 

da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da 

desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato. 

Assim, passou a fluir o prazo prescricional dos honorários em março de 

2013, quando rescindido o contrato de prestação de serviços 

advocatícios celebrados entre as partes (Id. 11501194), e considerando 

que esta ação foi ajuizada em janeiro de 2018, não há falar em prescrição 

da pretensão do autor, pelo que rejeito a prejudicial de mérito. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. Consoante dispõe a 

Lei n. 8.906 /1994, a pretensão de cobrança de honorários advocatícios 

prescreve em cinco anos. Caso em que consumado o prazo prescricional. 

APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70048121727, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Julgado em 17/05/2012). No mérito, é incontroversa a existência de 

relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo (Id. 11501230) e também a 

rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na 

notificação carreada com a exordial (Id. 11501194). A cláusula décima 

oitava do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: 

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será 

remunerada(o) de acordo com as disposições do ANEXO IV do Edital, que 

faz parte integrante deste contrato. Não obstante constar da referida 

cláusula que a remuneração seria de acordo com o Anexo IV do Edital e 

que referido documento não consta dos autos, é certo que a remuneração 

prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, 

portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso 

de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso 

em análise. Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, 

pois o advogado contratado que teve rescindido, unilateralmente, o 

instrumento firmado possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de 

honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de 
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prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes. 

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação 

de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado 

ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de 

remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a 

rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do 

processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a 

possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 

correspondente. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é 

nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - 

CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados. (ED 91448/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, 

Publicado no DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO 

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)”. Ademais, o advogado não 

pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (grifo nosso) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente no processo de execução n. 

5121-67.2007.811.0006 (código 67660), na 4ª Vara Cível de Cáceres/MT, 

e convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem 

sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, 

neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os 

documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições e 

realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento do processo 

de Execução, ajuizada em 2007. A parte autora demonstrou ter cumprido 

todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral 

pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a 

fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade 

da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. 

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, 

§ 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários 

Advocatícios promovida por Faeda Advogados Associados em desfavor 

de Banco do Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a 

partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para 

Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) 

para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005240-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento 

da Ação de Execução n. 1607-55.2008.8.11.0044 (código 22832), na 2ª 

Vara Cível de Paranatinga/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos 

na forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 
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viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13649525), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de 

sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de 

acordo com o trabalho efetivamente prestado. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam requerendo a 

intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (Id. 

13949232) e também apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 

18203584). Réplica do autor no arquivo de Id. 18216992, e impugnação ao 

pedido de assistência no arquivo de Id. 18216761. No arquivo de Id. 

22868394 consta decisão deferindo o pedido do terceiro interessado para 

ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas, e todas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24428136, 24507364 e 

25146102). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à falta de 

interesse de agir, sob a alegação de que o requerente pretende receber 

honorários de forma diferente da avençada, ignorando a resilição 

unilateral do contrato, é certo que o acesso à justiça é uma garantia 

constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar 

situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida. 

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que 

mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida 

prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna. Diante 

do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para 

pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que 

rejeito esta preliminar. A preliminar de ilegitimidade ativa está superada em 

razão do ingresso do assistente litisconsorcial ativo, assim, também a 

rejeito. No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as 

partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios e aditivo (Id. 12024655) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 12024653). A cláusula décima oitava do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as 

disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste 

contrato. De acordo com o Anexo IV do Edital (Id. 13649530), o pagamento 

dos honorários advocatícios deverá ser norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. 

Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive 

empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após 

dedução dos adiantamentos real izados, serão rateados 

proporcionalmente, na forma adiante: I) NA EXECUÇÃO FORÇADA: a) 1/5 

(um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 

(quatro quintos) para a(o) CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora; 

b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado 

substituído e 3/5 (três quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se 

impugnados os embargos e não exarada sentença; c) 3/5 (três quintos) 

para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois 

quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada sentença nos embargos 

e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não 

embargada a execução, não tenha havido alienação judicial. [...]. 2.1. O 

CONTRATANTE repassará à (ao) CONTRATADA(O) honorários de 

sucumbência, nas hipóteses adiante relacionadas, desde que prejudicado 

o recebimento dessa verba diretamente da parte adversa, calculados de 

acordo com os intervalos de valores e percentuais respectivos, 

constantes da tabela abaixo, caso em que serão compensados 

adiantamentos concedidos. VALOR RECUPERADO PERCENTUAL DE R$ 

ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 100.000,01 300.000,00 4% 300.000,01 

1.000.000,00 3% 1.000.000,01 5.000.000,00 2% ACIMA DE R$ 

5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração prevista se refere ao período 

de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre 

como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso. Para o Superior Tribunal de 

Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, 

antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até 

porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício 

por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a 

toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o 

artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada 

na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos 

da ordem econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado 

entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o 

recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de 

forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a 

justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, 

em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. O 

entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - CLÁUSULA DE 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...] §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 
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receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 

1607-55.2008.8.11.0044 (código 22832), na 2ª Vara Cível de 

Paranatinga/MT, e convém registrar que não será possível o arbitramento 

em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar 

e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. 

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou 

petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da 

ação de Execução, ajuizada em 2008. A parte autora demonstrou ter 

cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão 

unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, 

para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a 

complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo 

despendido. Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 

e artigo 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ressalte-se que com o 

ingresso de Rodrigo Mischiatti nos autos, na qualidade de assistente 

litisconsorcial ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento 

firmado (Id. 13949251). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

promovida por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do 

arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda 

Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o 

assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005367-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no patrocínio da 

Ação de Execução n. 1797-38.2008.8.11.0005 (código 36949), na 3ª Vara 

Cível de Diamantino/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos na 

forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. Rodrigo Mischiatti e 

Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam 

requerendo a intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do 

autor (Id. 12175360). A impugnação do autor ao pedido de assistência 

litisconsorcial consta no arquivo de Id. 12841251. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13693293), requerendo o apensamento deste feito ao 

processo de execução sobre o qual o autor busca o arbitramento dos 

honorários. Levanta preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, pugna pela 

improcedência dos pedidos, com a condenação da parte autora ao 

pagamento das verbas de sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os 

honorários fixados de acordo com o trabalho efetivamente prestado. 

Réplica do autor no arquivo de Id. 18196900. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia também apresentam 

impugnação à contestação do réu (Id. 18203914). No arquivo de Id. 

18745695 consta decisão deferindo o pedido do terceiro interessado para 

ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas, e todas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24427656, 24505589 e 

25146124). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Primeiramente, não há 

falar em apensamento dos processos, vez que são situações 

independentes, ou seja, um processo não interfere no andamento do 

outro, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 55, do CPC. A 

preliminar de ilegitimidade ativa está superada em razão do ingresso do 

assistente litisconsorcial ativo, assim, a rejeito. No mérito, é incontroversa 

a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do 

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo (Id. 12035892) e 

também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser 

verificada na notificação carreada com a exordial (Id. 12035940). A 

cláusula décima oitava do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) 

CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as disposições do 

ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste contrato. De acordo 

com o Anexo IV do Edital (Id. 13693297), o pagamento dos honorários 

advocatícios deverá ser norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. Nas ações em 

que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do 

CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos 

adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma 

adiante: I) NA EXECUÇÃO FORÇADA: a) 1/5 (um quinto) para a sociedade 

de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) 

CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora; b) 2/5 (dois quintos) para 

a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) 

para a(o) CONTRATADA(O), se impugnados os embargos e não exarada 

sentença; c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou 

advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se 

exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; 

ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido 

alienação judicial. [...]. 2.1. O CONTRATANTE repassará à (ao) 

CONTRATADA(O) honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante 

relacionadas, desde que prejudicado o recebimento dessa verba 

diretamente da parte adversa, calculados de acordo com os intervalos de 

valores e percentuais respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em 

que serão compensados adiantamentos concedidos. VALOR 

RECUPERADO PERCENTUAL DE R$ ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 

100.000,01 300.000,00 4% 300.000,01 1.000.000,00 3% 1.000.000,01 

5.000.000,00 2% ACIMA DE R$ 5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração 

prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, 

portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso 

de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso. 
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Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação 

de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado 

ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de 

remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a 

rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do 

processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a 

possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 

correspondente. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é 

nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - 

CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...] §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 

1797-38.2008.8.11.0005 (código 36949), na 3ª Vara Cível de 

Diamantino/MT, e convém registrar que não será possível o arbitramento 

em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar 

e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. 

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou 

petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da 

ação de Execução, ajuizada em 2008. A parte autora demonstrou ter 

cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão 

unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, 

para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a 

complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo 

despendido. Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 

e artigo 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Ressalte-se que com o 

ingresso de Rodrigo Mischiatti nos autos, na qualidade de assistente 

litisconsorcial ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento 

firmado (Id. 12175374). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

promovida por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados 

Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente 

litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade 

Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, 

condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003475-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos para 

acompanhamento da Ação de Execução n. 2000/508 (código 221443), e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou na contestação 

e acompanhamento da Ação de Embargos de Terceiro n. 2007/2019 

(código 25329), ambas na 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT. 

Aduz que prestou serviços por vários anos na forma contratada, 

pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros processos em favor 

da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal Estadual e aos Tribunais 

Superiores, contudo, sem qualquer motivo justificável, a ré lhe notificou da 

rescisão do contrato, revogando também todos os poderes que foram 

outorgados aos seus sócios/advogados. Assegura que a ré não tem 

pretensão de efetuar o pagamento dos honorários advocatícios pelos 

serviços já prestados e por isso não pode ficar à mercê do trabalho de 
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outros advogados para que implemente as condições previstas no 

contrato de adesão imposto pela requerida, sendo que a revogação do 

mandato e a rescisão do contrato retirou a viabilização da implementação 

das condições para o recebimento do total da sucumbência a que teria 

direito. Requer a condenação do réu ao pagamento de honorários 

advocatícios já arbitrados nos autos, ou referente ao trabalho realizado, 

em valor compatível com o mesmo, além de custas processuais e 

honorários advocatícios. A parte ré ofertou contestação (Id. 13388675), 

arguindo preliminar de inépcia da inicial e carência da ação. No mérito, 

pugna pela improcedência dos pedidos, com a condenação da parte 

autora ao pagamento das verbas de sucumbência e, em pedido 

alternativo, sejam os honorários fixados de acordo com o trabalho 

efetivamente prestado. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade 

Individual de Advocacia peticionam requerendo a intervenção na qualidade 

de assistente litisconsorcial do autor (Id. 14761452). Réplica do autor no 

arquivo de Id. 18041691, e impugnação ao pedido de assistência no 

arquivo de Id. 18040941. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade 

Individual de Advocacia também apresentam impugnação à contestação 

do réu (Id. 18146756). No arquivo de Id. 18749334 consta decisão 

deferindo o pedido do terceiro interessado para ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi determinada a intimação 

das partes para especificarem as provas, e todas requereram o 

julgamento antecipado da lide (Ids. 24344202, 24423680 e 25144861). É o 

relatório. Decido. Trata-se de processo de menor complexidade e, 

consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. A ré alega preliminar de inépcia da petição inicial, 

sob o fundamento de que a parte autora pretende receber honorários de 

forma diferente da avençada, ignorando que a resilição unilateral do 

contrato não retira seus efeitos e muito menos a sua eficácia e, como os 

honorários contratados foram os de sucumbência, a parte autora fará jus 

ao seu recebimento somente no final da demanda, a serem pagos pelo 

sucumbente, sendo o banco parte ilegítima para figurar no polo passivo 

desta ação. Extrai-se do § 1º do artigo 330 do Novo Código de Processo 

Civil que: Considera-se inepta a petição inicial quando: I- lhe faltar pedido 

ou causa de pedir; II- o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico III- da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV- contiver pedidos 

incompatíveis entre si. Ressalte-se que o rol contido no dispositivo acima 

citado é taxativo, não comportando interpretação extensiva, sendo que no 

caso em análise não se verifica quaisquer das hipóteses mencionadas no 

referido artigo. É certo que os argumentos expostos pela parte ré se 

referem às condições da ação e não a inépcia da petição inicial, até 

porque trata-se de pedido certo e determinado, não vedado pelo 

ordenamento jurídico, onde os fatos foram expostos de forma lógica, 

motivo pelo qual rejeito a preliminar, até porque a parte autora está 

discutindo honorários contratados com o banco, o que a faz parte legítima 

para figurar no polo passivo da demanda. No que diz respeito à preliminar 

de carência de ação, sob a alegação de inexistir direito subjetivo aos 

pretendidos honorários advocatícios, previstos contratualmente, 

considerando que o alegado se confunde com o mérito, com este será 

analisado. No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre 

as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios e aditivo (Id. 11780945) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 11780943). A cláusula décima oitava do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as 

disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste 

contrato. De acordo com o Anexo IV do Edital (Id. 13388691), o pagamento 

dos honorários advocatícios deverá ser norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. 

Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive 

empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após 

dedução dos adiantamentos real izados, serão rateados 

proporcionalmente, na forma adiante: I) NA EXECUÇÃO FORÇADA: a) 1/5 

(um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 

(quatro quintos) para a(o) CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora; 

b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado 

substituído e 3/5 (três quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se 

impugnados os embargos e não exarada sentença; c) 3/5 (três quintos) 

para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois 

quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada sentença nos embargos 

e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não 

embargada a execução, não tenha havido alienação judicial. [...]. 2.1. O 

CONTRATANTE repassará à (ao) CONTRATADA(O) honorários de 

sucumbência, nas hipóteses adiante relacionadas, desde que prejudicado 

o recebimento dessa verba diretamente da parte adversa, calculados de 

acordo com os intervalos de valores e percentuais respectivos, 

constantes da tabela abaixo, caso em que serão compensados 

adiantamentos concedidos. VALOR RECUPERADO PERCENTUAL DE R$ 

ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 100.000,01 300.000,00 4% 300.000,01 

1.000.000,00 3% 1.000.000,01 5.000.000,00 2% ACIMA DE R$ 

5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração prevista se refere ao período 

de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre 

como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso. Não há que se falar que a 

parte autora é carecedora de ação, pois o advogado contratado que teve 

rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado possui interesse legítimo 

em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a 

rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo 

estabelecido entre as partes. Para o Superior Tribunal de Justiça o 

rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do 

término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários 

pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim 

não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. 

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de 

serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o artigo 170 da 

Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização 

do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem 

econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as 

partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de 

honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e 

imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do 

profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o 

arbitramento da verba honorária correspondente. O entendimento do 

Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA OMISSÃO E 

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - CLÁUSULA DE 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 
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Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. (...) §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (grifo nosso) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente no acompanhamento da Ação de 

Execução n. 2000/508 (código 221443), e contestação e 

acompanhamento da Ação de Embargos de Terceiro n. 2007/2019 (código 

25329), ambas na 1ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, e convém 

registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o 

valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, 

é o trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os documentos 

trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições e realizou diligências 

necessárias ao regular prosseguimento do processo de Execução, 

acompanhando o processo desde 2006; contesta os embargos de terceiro 

e acompanhou o andamento desde 2010. A parte autora demonstrou ter 

cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão 

unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, 

para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a 

complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo 

despendido. Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 

e artigo 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários 

advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ressalte-se que com o 

ingresso de Rodrigo Mischiatti nos autos, na qualidade de assistente 

litisconsorcial ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento 

firmado (Id. 14761485). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios 

promovida por Faeda Advogados Associados em desfavor de Banco do 

Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do 

arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda 

Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por cento) para o 

assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do 

NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005507-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no patrocínio da 

Ação Monitória n. 3266-13.2008.8.11.0008 (código 36876), na 2ª Vara 

Cível de Barra do Bugres/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos 

na forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13653731), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e 

falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de 

sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de 

acordo com o trabalho efetivamente prestado. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam requerendo a 

intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (Id. 

14889570) e também apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 

17662883). Réplica do autor no arquivo de Id. 17846757, e impugnação ao 

pedido de assistência no arquivo de Id. 17846752. No arquivo de Id. 

22841148 consta decisão deferindo o pedido do terceiro interessado para 

ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas, e todas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24342311, 24555762 e 

25141630). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à falta de 

interesse de agir, sob a alegação de que o requerente pretende receber 

honorários de forma diferente da avençada, ignorando a resilição 

unilateral do contrato, é certo que o acesso à justiça é uma garantia 

constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar 

situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida. 

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que 

mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida 

prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna. Diante 

do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para 

pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que 

rejeito esta preliminar. A preliminar de ilegitimidade ativa está superada em 

razão do ingresso do assistente litisconsorcial ativo e a parte autora está 

discutindo honorários contratados com o banco, o que o faz parte legítima 

para figurar no polo passivo da demanda, assim, também as rejeito. No 

mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, 

conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e 

aditivo (Id. 12058849) e também a rescisão unilateral do referido 

instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a 
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exordial (Id. 12058854). A cláusula décima oitava do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as 

disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste 

contrato. De acordo com o Anexo IV do Edital (Id. 13653772), o pagamento 

dos honorários advocatícios deverá ser norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. 

Nas ações em que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive 

empregados do CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após 

dedução dos adiantamentos real izados, serão rateados 

proporcionalmente, na forma adiante: I) NA EXECUÇÃO FORÇADA: a) 1/5 

(um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 

(quatro quintos) para a(o) CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora; 

b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado 

substituído e 3/5 (três quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se 

impugnados os embargos e não exarada sentença; c) 3/5 (três quintos) 

para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois 

quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se exarada sentença nos embargos 

e não interposto ou respondido recurso; ou, nos casos em que não 

embargada a execução, não tenha havido alienação judicial. [...]. 2.1. O 

CONTRATANTE repassará à (ao) CONTRATADA(O) honorários de 

sucumbência, nas hipóteses adiante relacionadas, desde que prejudicado 

o recebimento dessa verba diretamente da parte adversa, calculados de 

acordo com os intervalos de valores e percentuais respectivos, 

constantes da tabela abaixo, caso em que serão compensados 

adiantamentos concedidos. VALOR RECUPERADO PERCENTUAL DE R$ 

ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 100.000,01 300.000,00 4% 300.000,01 

1.000.000,00 3% 1.000.000,01 5.000.000,00 2% ACIMA DE R$ 

5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração prevista se refere ao período 

de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre 

como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso. Para o Superior Tribunal de 

Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, 

antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de 

honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até 

porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício 

por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a 

toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o 

artigo 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada 

na valorização do trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos 

da ordem econômica. E mais, não obstante conste no contrato firmado 

entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o 

recebimento de honorários de sucumbência, a rescisão pelo cliente, de 

forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a 

justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, 

em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente. O 

entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGADA 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - CLÁUSULA DE 

REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO 

UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...]. §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação Monitória n. 

3266-13.2008.8.11.0008 (código 36876), na 2ª Vara Cível de Barra do 

Bugres/MT, e convém registrar que não será possível o arbitramento em 

porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e 

remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. 

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou 

petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da 

ação monitória, ajuizada em 2008. A parte autora demonstrou ter cumprido 

todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral 

pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a 

fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade 

da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. 

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, 

§ 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ressalte-se que com o ingresso de 

Rodrigo Mischiatti nos autos, na qualidade de assistente litisconsorcial 

ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento firmado (Id. 

14889583). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Faeda 

Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A, para 

condenar a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, 

e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial 

ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte 

ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1005862-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEREIRA CARDOSO & CARDOSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA KAROLINE SOUZA ROCHA (REU)
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Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto Pereira Cardoso & Cardoso ajuizou Ação de Ação de Despejo por 

Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual e Pedido de Liminar em 

desfavor de Ana Karoline Souza Rocha, ambas devidamente qualificadas 

nos autos, alegando que firmou contrato particular de locação residencial 

com a parte ré, com prazo de 26.10.2017 a 25.04.2018, do imóvel 

localizado na Avenida Érico Gonçalves Preza Filho (antiga Av. Itália), 

Bairro Jardim Itália, apartamento n. 205, Edifício Apoena Residences, nesta 

Capital. Narra que a parte requerida deixou de cumprir com sua obrigação 

de cunho pecuniário, estando inadimplente com aluguéis desde 

outubro/2017 e que mesmo notificada para devolver o imóvel, se mantém 

inerte. Assim, requer a concessão da liminar para que seja determinada a 

desocupação do imóvel. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e 

que seja declarado rescindido o contrato de locação, com a condenação 

da requerida ao pagamento das verbas sucumbenciais. O pedido de 

liminar foi apreciado e deferido (Id. 12129867). Mesmo citada (Id. 

12348434), a parte ré deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação, e lhe foi decretada a revelia (Id. 222867182), e a parte 

autora se manifestou pugnando pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

24588654). É o relatório. Decido. Não obstante a revelia possibilitar o 

julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a presunção tem natureza 

relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a 

prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação do 

convencimento. Verifica-se que as partes firmaram contrato de locação 

do imóvel localizado na Avenida Érico Gonçalves Preza Filho (antiga Av. 

Itália), Bairro Jardim Itália, apartamento n. 205, Edifício Apoena, nesta 

Capital, com prazo de 26/10/2017 a 25/04/2018, no valor mensal de R$ 

1.900,00 (Id. 12115837). A parte autora afirma que a parte ré deixou de 

cumprir a obrigação contratual desde outubro/2017, requerendo a 

rescisão do contrato e a desocupação do imóvel pela ré. Como se sabe, o 

aluguel é a retribuição devida pelo locatário e a falta de seu pagamento 

constitui infração de obrigação contratual e legal, prevista no artigo 23, I, 

da Lei n.º 8.245/91, bem como, relevante causa de desfazimento da 

locação, nos termos do artigo 9.º, III, do mesmo Diploma Legal. Na hipótese 

dos autos o próprio título basta como prova do fato constitutivo do direito 

da parte autora, o que está demonstrado com a juntada do contrato de 

locação no arquivo de Id. 12115837, por ter a presente lide fundamento na 

ausência de pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é encontrado no 

art. 62, da Lei n. 8.245/1991. A parte autora colacionou na inicial a cópia 

dos cheques emitidos pela ré, devolvidos pela instituição financeira, 

demonstrando que ela realmente não estava cumprindo sua obrigação 

(art. 373, I, CPC). A parte autora foi imitida na posse do imóvel, contudo, 

não houve o pagamento dos valores dos alugueres, devendo, portanto, 

ser reconhecido o atraso e, como consequência disso, ser declarada e 

rescisão do Contrato de Locação. Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados por Pereira Cardoso & Cardoso na Ação de Despejo 

por Falta de Pagamento c/c Rescisão Contratual com Pedido de Liminar, em 

desfavor de Ana Karoline Souza Rocha, para declarar rescindido o 

contrato de locação firmado entre as partes, consequentemente confirmo 

a liminar de Id. 12129867, decretando em definitivo o despejo da parte ré. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil. Havendo depósito de caução pela parte autora, expeça-se 

alvará em favor dela para o respectivo levantamento. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003089-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento 

da Ação de Execução n. 0946-15.2007.811.0108 (código 199898), na 

Vara Cível de Tapurah/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos na 

forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13185997), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e 

falta de interesse de agir. Levanta como prejudicial de mérito 

prescrição/decadência. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos, 

com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de 

sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de 

acordo com o trabalho efetivamente prestado. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam requerendo a 

intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (Id. 

14760556) e também apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 

18147389). Réplica do autor no arquivo de Id. 18217927, e impugnação ao 

pedido de assistência no arquivo de Id. 18217922. No arquivo de Id. 

18746246 consta decisão deferindo o pedido do terceiro interessado para 

ingresso na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi 

determinada a intimação das partes para especificarem as provas, e todas 

requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24344225, 24429914 e 

25146564). É o relatório. Decido. Trata-se de processo de menor 

complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade 

processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Quanto à falta de 

interesse de agir, sob a alegação de que o requerente pretende receber 

honorários de forma diferente da avençada, ignorando a resilição 

unilateral do contrato, é certo que o acesso à justiça é uma garantia 

constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, 

vejamos: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 

Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar 

situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida. 

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que 

mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida 

prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna. Diante 

do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para 

pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que 
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rejeito esta preliminar. A preliminar de ilegitimidade ativa está superada em 

razão do ingresso do assistente litisconsorcial ativo, assim, também a 

rejeito. Com relação à alegação de prescrição/decadência, de acordo com 

o artigo 25 da Lei n. 8.906/1994, a pretensão de cobrança de honorários 

advocatícios prescreve em cinco anos. Vejamos: Art. 25. Prescreve em 

cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o 

prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado 

da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da 

desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato. 

Assim, passou a fluir o prazo prescricional dos honorários em março de 

2013, quando rescindido o contrato de prestação de serviços 

advocatícios celebrados entre as partes (Id. 11728859), e considerando 

que esta ação foi ajuizada em fevereiro de 2018, não há falar em 

prescrição da pretensão do autor, pelo que rejeito a prejudicial de mérito. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS 

LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. 

Consoante dispõe a Lei n. 8.906 /1994, a pretensão de cobrança de 

honorários advocatícios prescreve em cinco anos. Caso em que 

consumado o prazo prescricional. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 

Nº 70048121727, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 17/05/2012). No mérito, é 

incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme 

se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo (Id. 

11728860) e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que 

pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (Id. 11728859). 

A cláusula décima oitava do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) 

CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as disposições do 

ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste contrato. De acordo 

com o Anexo IV do Edital (Id. 13185965), o pagamento dos honorários 

advocatícios deverá ser norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. Nas ações em 

que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do 

CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos 

adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma 

adiante: I) NA EXECUÇÃO FORÇADA: a) 1/5 (um quinto) para a sociedade 

de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) 

CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora; b) 2/5 (dois quintos) para 

a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) 

para a(o) CONTRATADA(O), se impugnados os embargos e não exarada 

sentença; c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou 

advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se 

exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; 

ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido 

alienação judicial. [...]. 2.1. O CONTRATANTE repassará à (ao) 

CONTRATADA(O) honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante 

relacionadas, desde que prejudicado o recebimento dessa verba 

diretamente da parte adversa, calculados de acordo com os intervalos de 

valores e percentuais respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em 

que serão compensados adiantamentos concedidos. VALOR 

RECUPERADO PERCENTUAL DE R$ ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 

100.000,01 300.000,00 4% 300.000,01 1.000.000,00 3% 1.000.000,01 

5.000.000,00 2% ACIMA DE R$ 5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração 

prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, 

portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso 

de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso. 

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação 

de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado 

ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de 

remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a 

rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do 

processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a 

possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 

correspondente. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é 

nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - 

CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...] §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 

0946-15.2007.811.0108 (código 199898), na Vara Cível de Tapurah/MT, e 

convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem 

sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, 

neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os 

documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições, 

impugnou a exceção de pré-executividade ofertada pelo devedor, e 

realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de 

Execução, ajuizada em 2007. A parte autora demonstrou ter cumprido 

todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral 

pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a 

fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade 

da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. 

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, 

§ 2º, do atual Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios 

em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ressalte-se que com o ingresso de 

Rodrigo Mischiatti nos autos, na qualidade de assistente litisconsorcial 
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ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) 

dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento firmado (Id. 

14760586). Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da 

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Faeda 

Advogados Associados em desfavor de Banco do Brasil S/A, para 

condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, devendo 

ser pago 50% (cinquenta por cento) para Faeda Advogados Associados, 

e o restante (50% - cinquenta por cento) para o assistente litisconsorcial 

ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de 

Advocacia. Com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, condeno a parte 

ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, este que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos após 

as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033815-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT21387-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no ajuizamento 

da Ação de Execução n. 33/2010 (código 27175), na 2ª Vara Cível de 

Paranatinga/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos na forma 

contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. Rodrigo Mischiatti e 

Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam 

requerendo a intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do 

autor (Id. 11315703). Impugnação do réu ao pedido de assistência no 

arquivo de Id. 12109856 e do autor no arquivo de Id. 12123044. A parte ré 

ofertou contestação (Id. 12462371), arguindo preliminar de ilegitimidade 

ativa, inépcia da inicial e carência da ação. Levanta como prejudicial de 

mérito prescrição/decadência. No mérito, pugna pela improcedência dos 

pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das verbas de 

sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários fixados de 

acordo com o trabalho efetivamente prestado. Réplica do autor no arquivo 

de Id. 17847899. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade 

Individual de Advocacia também apresentam impugnação à contestação 

do réu (Id. 17858203). No arquivo de Id. 23743216 consta decisão 

deferindo o pedido do terceiro interessado para ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi determinada a intimação 

das partes para especificarem as provas, e todas requereram o 

julgamento antecipado da lide (Ids. 24428105, 24508050 e 25145355). É o 

relatório. Decido. Trata-se de processo de menor complexidade e, 

consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. A preliminar de ilegitimidade ativa está superada 

em razão do ingresso do assistente litisconsorcial ativo, assim, a rejeito. A 

ré alega preliminar de inépcia da petição inicial, sob o fundamento de que a 

parte autora pretende receber honorários de forma diferente da 

avençada, ignorando que a resilição unilateral do contrato não retira seus 

efeitos e muito menos a sua eficácia e, como os honorários contratados 

foram os de sucumbência, a parte autora fará jus ao seu recebimento 

somente no final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente, sendo o 

banco parte ilegítima para figurar no polo passivo desta ação. Extrai-se do 

§ 1º do artigo 330 do Novo Código de Processo Civil que: Considera-se 

inepta a petição inicial quando: I- lhe faltar pedido ou causa de pedir; II- o 

pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico III- da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; IV- contiver pedidos incompatíveis entre si. 

Ressalte-se que o rol contido no dispositivo acima citado é taxativo, não 

comportando interpretação extensiva, sendo que no caso em análise não 

se verifica quaisquer das hipóteses mencionadas no referido artigo. É 

certo que os argumentos expostos pela parte ré se referem às condições 

da ação e não a inépcia da petição inicial, até porque trata-se de pedido 

certo e determinado, não vedado pelo ordenamento jurídico, onde os fatos 

foram expostos de forma lógica, motivo pelo qual rejeito a preliminar, até 

porque a parte autora está discutindo honorários contratados com o 

banco, o que a faz parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 

No que diz respeito à preliminar de carência de ação, sob a alegação de 

inexistir direito subjetivo aos pretendidos honorários advocatícios, 

previstos contratualmente, considerando que o alegado se confunde com 

o mérito, com este será analisado. Com relação à alegação de 

prescrição/decadência, de acordo com o artigo 25 da Lei n. 8.906/1994, a 

pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco 

anos. Vejamos: Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de 

honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, 

se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da 

ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da 

renúncia ou revogação do mandato. Assim, passou a fluir o prazo 

prescricional dos honorários em março de 2013, quando rescindido o 

contrato de prestação de serviços advocatícios celebrados entre as 

partes (Id. 10559173), e considerando que esta ação foi ajuizada em 

novembro de 2017, não há falar em prescrição da pretensão do autor, 

pelo que rejeito a prejudicial de mérito. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO 

JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA 

NO CASO CONCRETO. Consoante dispõe a Lei n. 8.906 /1994, a 

pretensão de cobrança de honorários advocatícios prescreve em cinco 

anos. Caso em que consumado o prazo prescricional. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70048121727, Décima Sexta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado 

em 17/05/2012). No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica 

entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios e aditivo (Id. 10559267) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 10559173). A cláusula décima oitava do Contrato de 

Prestação de Serviços Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA 

OITAVA – A(O) CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as 

disposições do ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste 

contrato. Não obstante constar da referida cláusula que a remuneração 

seria de acordo com o Anexo IV do Edital e que referido documento não 

consta dos autos, é certo que a remuneração prevista se refere ao 

período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção 

sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em 

processos ainda em trâmite, como é o caso em análise. Não há que se 

falar que a parte autora é carecedora de ação, pois o advogado 

contratado que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado 

possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por 
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serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços 

não afasta o vínculo estabelecido entre as partes. Para o Superior Tribunal 

de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços 

advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao 

recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de 

remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a 

rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do 

processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a 

possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 

correspondente. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é 

nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - 

CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...] §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 33/2010 

(código 27175), na 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT, e convém registrar 

que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da 

dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o 

trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os documentos 

trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições, impugnou a exceção 

de pré-executividade ofertada pelo devedor, e realizou diligências 

necessárias ao regular prosseguimento da ação de Execução, ajuizada 

em 2009. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para 

os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, 

devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o 

empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução 

dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância 

ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, do atual Código de 

Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Ressalte-se que com o ingresso de Rodrigo Mischiatti nos autos, 

na qualidade de assistente litisconsorcial ativo, caberá a ele o valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados, 

de acordo com o instrumento firmado (Id. 11315722). Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios promovida por Faeda Advogados Associados em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo 

INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) 

para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por 

cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 

85, § 2º, do NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029682-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA OAB - RJ135753 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1029682-47.2018 Visto. Sul América Companhia Nacional de Seguros 

ajuíza Ação de Regressiva de Ressarcimento em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, ambas devidamente 

qualificadas, alegando que firmou com Mirian de Oliveira Andrade Ferrarin, 

o contrato de seguro representado pela apólice de n.º 1004624 se 

obrigando a indenizar a segurada pelos danos elétricos causados aos 

seus equipamentos. Narra que em decorrência da falha no fornecimento 

de energia elétrica em razão de oscilação de tensão na rede elétrica, em 

03.12.2017 , alguns equipamentos eletrônicos da segurada foram 

comprometidos, pelo que requer a condenação da parte ré ao pagamento 

total de R$ 4.727,00 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais) 

devidamente corrigido, além das custas processuais e honorários 

sucumbenciais. Instruiu a inicial com os documentos de id. 15240641 a 

15240655. Em resposta a requerida apresenta contestação (id. 

16949581), aduzindo no mérito sobre os limites da responsabilidade da 

concessionária; da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e 

da impossibilidade de inversão do ônus da prova. Assevera sobre 

inexistência de nexo causal, afirmando que não foi informada 

administrativamente da suposta oscilação da energia elétrica que teria 

causado prejuízos ao segurado, além do que parte autora não comprovou 

que realmente aconteceu a queda/oscilação de energia na época dos 

fatos e de que os bens segurados foram danificados por alguma omissão 

ou ação da requerida, pugnando pela improcedência dos pedidos, e caso 
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entenda pela procedência, que o ressarcimento seja condicionado à 

entrega do salvado ou ao abatimento do valor do bem. Réplica à 

contestação no arquivo de id. 19180492. É o relatório. Decido. Em razão 

dos princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Inicialmente, no presente caso aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, vez que a relação primária estabelecida entre os 

segurados e a concessionária é de consumo, sub-rogando-se a 

seguradora em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz 

respeito aos privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 

349 do CC/02). Nessa mesma linha de raciocínio a Súmula 188 do Supremo 

Tribunal Federal estabelece que “o segurador tem ação regressiva contra 

o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no 

contrato de seguro”. Assim, é lícito à seguradora, na condição de 

sub-rogada nos direitos dos segurados, litigar contra o causador do dano, 

para ser ressarcida da quantia despendida. De acordo com a norma do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor o fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços. Vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” Além disso, nos termos do 

artigo 37, § 6º da Constituição Federal, que adota a teoria do risco 

administrativo, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos 

danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no 

serviço da concessão pública. Também é da concessionária a 

responsabilidade pela conservação dos cabos de linha de transmissão, 

incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 

dos serviços (art. 31, I e VII da Lei das Concessões n. 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995). E ainda, deve ser trazido à tona o artigo 210 da 

Resolução n. 44 da ANEEL que estabelece: “Art. 210. A distribuidora 

responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos 

causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, 

nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se 

do dever de ressarcir, quando: I – comprovar a inexistência de nexo 

causal, nos termos do art. 205; II – o consumidor providenciar, por sua 

conta e risco, a reparação do (s) equipamento (s) sem aguardar o término 

do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia 

autorização da distribuidora; III – comprovar que o dano foi ocasionado 

pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da 

unidade consumidora; IV – o prazo ficar suspenso por mais de 60 

(sessenta) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do 

consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 207; IV – o prazo ficar 

suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a 

pendências injustificadas do consumidor, nos termos do § 1º do art. 207; 

(Redação dada pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012) V – comprovar a 

ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, 

que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade 

consumidora à revelia; ou VI – comprovar que o dano reclamado foi 

ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de 

calamidade pública decretada por órgão competente, desde que 

comprovadas por meio documental ao consumidor. VII – antes da resposta 

da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o 

ressarcimento pelo dano reclamado. (Incluído pela REN ANEEL 499, de 

03.07.2012)”. Extrai-se dos laudos técnicos de ids. 10007718, 10007762, 

31417208 que os equipamentos queimaram em razão de descargas 

atmosféricas e oscilação de energia. Assim, denota-se que os laudos 

técnicos e demais documentos carreados na inicial demonstram que o 

segurado teve prejuízos com a descarga elétrica que ocorreu na rede de 

transmissão da energia elétrica fornecida pela requerida. Competia à 

concessionária de energia elétrica adotar as medidas de segurança e 

proteção necessárias para evitar a descarga elétrica, por se tratar de 

evento previsível, cuja ocorrência não caracteriza força maior. Trata-se 

de risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que não pode ser 

transferido ao consumidor. Não obstante a alegação da ré que não resta 

comprovada as supostas oscilações, cabia a ela comprovar a exclusão 

de sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, II, do Código de 

Processo Civil e do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, 

ônus do qual não se desincumbiu. Convém registrar ainda que a prova 

pericial requerida nos aparelhos resta prejudicada, vez que os danos 

ocorreram em 03.12.2017, assim em decorrência do decurso do tempo 

resta prejudicada a realização da prova, e ela poderia ter apresentado 

seus históricos/registros de atividade/interrupção dos períodos alegados, 

todavia, não o fez. Desse modo, resta demonstrado o nexo de 

causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos 

causados nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilação 

de energia elétrica, configurado está o dever de indenizar. A seguradora 

se sub-rogou nos direitos do segurado, vez que indenizou os prejuízos 

decorrentes de danos elétricos, fazendo jus, desde que configurada a 

responsabilidade do réu, ao ressarcimento das despesas suportadas. A 

propósito: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – 

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE CAUSOU DANOS 

EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS – INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO 

PAGA PELA AUTORA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA 

POR MAIORIA DE VOTOS – VENCIDO EM PARTE O RELATOR QUE PROVIA 

O RECURSO EM MENOR EXTENSÃO. Comprovado que os danos nos bens 

dos segurados decorreu de oscilação de energia elétrica, 

independentemente de ter sido causada por raio, pertinente a pretensão 

da seguradora em obter da concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a indenização devida” (Proc. 

10962801720178260100 SP 1096280-17.2017.8.26.0100. 31ª Câmara de 

Direito Privado. Pub. 13/04/2018.. Julg. 10 de abril de 2018. Rel. Paulo 

Ayrosa). “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE REGRESSO. DANOS 

ELÉTRICOS DECORRENTES DE DESCARGA ELÉTRICA. PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. 

DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. Trata-se 

de recurso de apelação interposto contra a sentença de procedência 

exarada nos autos da ação regressiva decorrente de sub-rogação em 

contrato de seguro empresarial. DEVER DE INDENIZAR - Na forma do art 

37, § 6º da Constituição Federal, a concessionária de serviço público 

responde de forma objetiva pelos danos que provocar. "In casu", a parte 

autora logrou demonstrar os danos e o nexo causal, através de laudos 

técnicos que atestaram que os aparelhos de transmissão "wireless" que 

guarneciam a sede da empresa foram danificados por descarga elétrica 

de origem atmosférica (...) APELAÇÃO DESPROVIDA”. (Apelação Cível Nº 

70050343888, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/10/2015). A parte 

autora demonstra que pagou ao segurado Condomínio Edifício Vitoria o 

total de R$ 4.727,00 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais) (id. 

15240649), e, considerando que não houve impugnação específica pela ré 

quanto ao valor pago ao segurado, este se tornou incontroverso. Quanto 

ao pedido do réu de devolução do salvado, vê-se que a parte 

autora/seguradora possui o direito de receber o salvado por força de 

cláusula contratual, fato que não se estende à energisa/ré. Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado Ação de Regressiva de Ressarcimento 

por Sul América Companhia Nacional de Seguros em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, condenando esta ao 

pagamento de R$ 4.727,00 (quatro mil, setecentos e vinte e sete reais), 

que deverá ser corrigido pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

ambos da data do efetivo desembolso. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85,§ 2º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005580-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:
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THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Faeda Advogados Associados ajuizou Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios em desfavor de Banco do Brasil S/A, ambos 

qualificados nos autos, alegando que firmou com o réu, em 2003, contrato 

de adesão para prestação de serviços advocatícios de natureza 

contenciosa, por tempo indeterminado, até a extinção das ações sob o 

patrocínio da contratada. Que o requerido lhe enviou documentos e 

outorgou substabelecimento de procuração que redundou no patrocínio da 

Ação de Execução n. 922-68.1996.8.11.0044 (código 452), na 2ª Vara 

Cível de Paranatinga/MT. Aduz que prestou serviços por vários anos na 

forma contratada, pautando por um bom serviço, encerrando inúmeros 

processos em favor da ré, inclusive por meio de recursos ao Tribunal 

Estadual e aos Tribunais Superiores, contudo, sem qualquer motivo 

justificável, a ré lhe notificou da rescisão do contrato, revogando também 

todos os poderes que foram outorgados aos seus sócios/advogados. 

Assegura que a ré não tem pretensão de efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios pelos serviços já prestados e por isso não pode 

ficar à mercê do trabalho de outros advogados para que implemente as 

condições previstas no contrato de adesão imposto pela requerida, sendo 

que a revogação do mandato e a rescisão do contrato retirou a 

viabilização da implementação das condições para o recebimento do total 

da sucumbência a que teria direito. Requer a condenação do réu ao 

pagamento de honorários advocatícios já arbitrados nos autos, ou 

referente ao trabalho realizado, em valor compatível com o mesmo, além 

de custas processuais e honorários advocatícios. A parte ré ofertou 

contestação (Id. 13654198), arguindo preliminar de ilegitimidade ativa, 

passiva e falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela improcedência 

dos pedidos, com a condenação da parte autora ao pagamento das 

verbas de sucumbência e, em pedido alternativo, sejam os honorários 

fixados de acordo com o trabalho efetivamente prestado. Rodrigo 

Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia 

peticionam requerendo a intervenção na qualidade de assistente 

litisconsorcial do autor (Id. 14881841). O banco réu não se opõe ao pedido 

de assistência (Id. 17900870). Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti 

Sociedade Individual de Advocacia também apresentam impugnação à 

contestação do réu (Id. 18148119). Réplica do autor à contestação no 

arquivo de Id. 18210888, e impugnação ao pedido de assistência no 

arquivo de Id. 18210886. No arquivo de Id. 22844320 consta decisão 

deferindo o pedido do terceiro interessado para ingresso na qualidade de 

assistente litisconsorcial ativo, e na ocasião foi determinada a intimação 

das partes para especificarem as provas, e todas requereram o 

julgamento antecipado da lide (Ids. 24342617, 24430566 e 25143048). É o 

relatório. Decido. Trata-se de processo de menor complexidade e, 

consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Quanto à falta de interesse de agir, sob a 

alegação de que o requerente pretende receber honorários de forma 

diferente da avençada, ignorando a resilição unilateral do contrato, é certo 

que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5º, 

inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos: Art. 5º Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito; Assim, não pode o ente investido de jurisdição 

deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela 

alegação da parte requerida. Ademais, ao Estado é concebido o dever 

legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste 

ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro 

à respeitosa Carta Magna. Diante do exposto, tendo a parte autora a 

necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui 

interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar. A preliminar de 

ilegitimidade ativa está superada em razão do ingresso do assistente 

litisconsorcial ativo e a parte autora está discutindo honorários 

contratados com o banco, o que o faz parte legítima para figurar no polo 

passivo da demanda, assim, também as rejeito. No mérito, é incontroversa 

a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do 

Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e aditivo (Id. 12070852) e 

também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser 

verificada na notificação carreada com a exordial (Id. 12070850). A 

cláusula décima oitava do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios estabelece: CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – A(O) 

CONTRATADA(O) será remunerada(o) de acordo com as disposições do 

ANEXO IV do Edital, que faz parte integrante deste contrato. De acordo 

com o Anexo IV do Edital (Id. 13654424), o pagamento dos honorários 

advocatícios deverá ser norteado pelo item 1.6 e 2.1: 1.6. Nas ações em 

que haja patrocínio por mais de um advogado, inclusive empregados do 

CONTRATANTE, os honorários advocatícios, após dedução dos 

adiantamentos realizados, serão rateados proporcionalmente, na forma 

adiante: I) NA EXECUÇÃO FORÇADA: a) 1/5 (um quinto) para a sociedade 

de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) 

CONTRATADA (O), se não efetuada a penhora; b) 2/5 (dois quintos) para 

a sociedade de advogados ou advogado substituído e 3/5 (três quintos) 

para a(o) CONTRATADA(O), se impugnados os embargos e não exarada 

sentença; c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou 

advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O), se 

exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso; 

ou, nos casos em que não embargada a execução, não tenha havido 

alienação judicial. [...]. 2.1. O CONTRATANTE repassará à (ao) 

CONTRATADA(O) honorários de sucumbência, nas hipóteses adiante 

relacionadas, desde que prejudicado o recebimento dessa verba 

diretamente da parte adversa, calculados de acordo com os intervalos de 

valores e percentuais respectivos, constantes da tabela abaixo, caso em 

que serão compensados adiantamentos concedidos. VALOR 

RECUPERADO PERCENTUAL DE R$ ATÉ R$ 0,00 100.000,00 6%; 

100.000,01 300.000,00 4% 300.000,01 1.000.000,00 3% 1.000.000,01 

5.000.000,00 2% ACIMA DE R$ 5.000.000,00 1% Contudo, a remuneração 

prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, 

portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso 

de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso. 

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação 

de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado 

ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da 

ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o 

enriquecimento ilício por parte do banco. Ressalte-se que a Constituição 

Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma 

remuneração, sendo que o artigo 170 da Carta Maior estabelece que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano, sendo 

inclusive um dos fundamentos da ordem econômica. E mais, não obstante 

conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de 

remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a 

rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do 

processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a 

possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária 

correspondente. O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é 

nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE PELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - 

CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - 

RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA 

HONORÁRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos contratos de 

prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração 

exclusivamente por verbas sucumbenciais, a revogação unilateral do 

mandato pelo mandante acarreta a remuneração do advogado pelo 

trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual. É 

inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do 

julgado, sem que haja omissão, obscuridade ou contradição. Embargos 

rejeitados”. (TJMT, ED 91448/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 

Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no 

DJE 26/03/2019)”. “APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
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SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS 

SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS 

DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO 

MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A 

controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos 

honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a 

carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a 

propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. 

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma 

unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista 

contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em 

juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade. Os juros de 

mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem 

início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a 

partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo 

Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em 

grau recursal, art. 85, § 11 do CPC. (TJMT, Nilza Maria Pôssas De 

Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ademais, o advogado não pode ficar 

vinculado ao resultado das ações em que tenha representado 

processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e 

revogação do mandato. O artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, ao 

disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe: “Art. 22. A 

prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito 

aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e 

aos de sucumbência. [...]. §2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os 

honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração 

compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo 

ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho 

Seccional da OAB”. (negritei) O artigo 14 do Código de Ética da 

Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato 

judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas 

honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de 

receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de 

sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço 

efetivamente prestado. Os honorários que se pretende o arbitramento são 

referentes à atuação do requerente na Ação de Execução n. 

922-68.1996.8.11.0044 (código 452), na 2ª Vara Cível de Paranatinga/MT, 

e convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem 

sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, 

neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora. Conforme os 

documentos trazidos aos autos, a ação de execução foi ajuizada em 

1996; a parte autora assumiu o patrocínio da causa em 2007, e impugnou 

as exceções de pré-executividades ofertadas pelos devedores, e realizou 

diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de Execução. 

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais 

foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, 

devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o 

empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução 

dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância 

ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2º, do atual Código de 

Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Ressalte-se que com o ingresso de Rodrigo Mischiatti nos autos, na 

qualidade de assistente litisconsorcial ativo, caberá a ele o valor 

correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados, 

de acordo com o instrumento firmado (Id. 14881892). Posto isso, com 

fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de 

Honorários Advocatícios promovida por Faeda Advogados Associados em 

desfavor de Banco do Brasil S/A, para condenar a parte ré ao pagamento 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária pelo 

INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) 

para Faeda Advogados Associados, e o restante (50% - cinquenta por 

cento) para o assistente litisconsorcial ativo Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Com fundamento no artigo 

85, § 2º, do NCPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024605-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. D. S. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA MARIA SILVA OAB - 048.135.081-03 (REPRESENTANTE)

PATRICK SHARON DOS SANTOS OAB - MT0014712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024605-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): P. 

R. D. S. C. REPRESENTANTE: JESSICA MARIA SILVA REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, Verifica-se na petição 

inicial que consta erroneamente como genitora do autor Maria de Fatima 

Arraz Nascimento, contudo, por se tratar de evidente erro material, corrijo 

de ofício. Assim, tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. PEDRO RAFAEL DA SILVA CHAGAS, menor representado 

por sua genitora JESSICA MARIA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

20/05/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a necessidade de adequação do 

valor da causa. No mérito alega a ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, a ausência de nexo causal devido à 

inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

28097576). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 
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que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, 

aliado ao boletim de atendimento juntado, comprova que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 20/05/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PEDRO RAFAEL DA SILVA CHAGAS, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior esquerdo de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019615-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRIANE CARLA SANTIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

no prazo legal, manifestar-se sobre o pedido de desistência da ação feito 

pela parte autora.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1011379-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO PEREIRA PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1011379-48.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a impugnação ao laudo apresentada pela parte 
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autora (fls. 370/375), determino que se intime a parte requerida para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial, 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção 

- CGJ n. 6/2020

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031221-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR MANOEL DA SILVA BITENCOURT (AUTOR(A))

SILVANE REZER DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1031221-14.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Ante a manifestação da parte autora com relação ao 

laudo médico, determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito da impugnação ao laudo. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020507-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIO JUNIO DE SOUZA GAMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa 

e pedido de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021178-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS SILVA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020389-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILDA BRITO GUIMARAES DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000108-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ORMONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO OAB - MT21536-O 

(ADVOGADO(A))

ALBERTO ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT189740-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000108-76.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 12367644), 

requerendo o que entender de direito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019781-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRLAINE NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020344-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAO PERALTA ARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025023-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALVADOR JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal, dar andamento ao processo, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020737-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Diante da manifestação da parte autora, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerida para, no prazo de quinze dias, manifestar 

nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028950-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAISES MENDES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT15111-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para, no 

prazo legal dar andamento ao processo, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030795-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA JANUARIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA OAB - MT22975-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

GIOVANI DA SILVA SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS OAB - MT25955-O (ADVOGADO(A))

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023406-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZILDO GOMES PECANHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela Requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034511-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH KIMBERLLEY SILVA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034748-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034559-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034522-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDO DA SILVA SOARES (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida manifestou intempestivamente acerca do laudo pericial. 

Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008307-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA IMIDIO NOGUEIRA (AUTOR(A))

ADEILDO IMIDIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da 

parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da referida defesa, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025421-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE SOUSA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025177-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT9457-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025257-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO DE MATOS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025374-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as partes Requerente e Requerida, 

mesmo devidamente intimadas em audiência de conciliação, para se 

manifestarem acerca do laudo pericial, deixaram transcorrer "in albis" o 

prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito para proceder a 

intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar os termos da 

referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038696-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODERVAN FERREIRA FROTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão antes proferida, uma vez que a ela 

não foi publicada para os patronos corretos da requerida, assim faço o 

cadastro dos patronos da requerida e encaminho a republicação para 

intimar a requerida nos termos da decisão abaixo transcrita: Vistos, etc. 

Considerando a manifestação do autor - ID 1714894, determino que 

intime-se a parte requerida para manifestar quanto ao interesse em uma 

nova audiência de conciliação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025248-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MOREIRA CARNEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se intempestiva. Certifico, por fim, que a 
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parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016185-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON DE AMORIM MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que a manifestação da parte Requerente, 

quanto ao laudo pericial, encontra-se tempestiva. Certifico, por fim, que a 

parte Requerida, mesmo devidamente intimada em audiência de 

conciliação, para se manifestar acerca do laudo pericial, deixou 

transcorrer "in albis" o prazo determinado. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962654 Nr: 5972-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BVEPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:OAB/MT 16.247-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a expedição de 

alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o 

valor de R$ 13.782,06 (treze mil setecentos e oitenta e dois reais e seis 

centavos) ser levantado por Peron & Biancardini Advogados Associados 

(CNPJ nº 10.267.646/0001-93, Banco Bradesco S/A, agência 2117-2, 

conta corrente nº 27170-5).

Com o levantamento dos valores, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997355 Nr: 22334-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL E RESTAURANTE ZAGONEL LTDA ME, 

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI BARBOSA, FRANCISCA VIEIRA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZAGONEL - 

OAB:11.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do abandono da causa pelo autor, nos termos no 

art. 485, § 6º, do Código de Processo Civil.

 Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977166 Nr: 12694-70.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFITNESS COOPERATIVA DOS PROFESSIONAIS 

DA ÁREA DE ATIVIDADE FÍSICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PUMA SPORT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009/MT, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907/SP

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte autora e determino a expedição de 

alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, devendo o 

valor de R$ 13.782,06 (treze mil setecentos e oitenta e dois reais e seis 

centavos) ser levantado por Peron & Biancardini Advogados Associados 

(CNPJ nº 10.267.646/0001-93, Banco Bradesco S/A, agência 2117-2, 

conta corrente nº 27170-5).

Com o levantamento dos valores, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021121-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARIA ROSA DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se intempestivas. Desta forma, impulsiono o feito 

para proceder a intimação da parte Requerente, para, querendo, impugnar 

os termos da referida defesa, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005147-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WKEPTON ROMARIO MARTINS ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005147-54.2018.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Considerando o contido no ID - 24828164 , defiro o 

pedido e redesigno a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020, às 

08:30 horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da 

Capital. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003291-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003291-21.2019.8.11.0041 Vistos em 

regime de exceção. Considerando a ausência do requerente na sessão 

anteriormente realizada e com vistas à realização de avaliação médica, 

designo a audiência de conciliação para o dia 22/09/2020, às 12:00 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito 

Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033476-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDDER MOVEIS E CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAN INDUSTRIA TEXTIL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO LUIZ DA SILVA MATTOS OAB - SC0007688A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033476-76.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Material c/c Cobrança de 

Diferença de Comissões ajuizada por Laudder Móveis e Confecções Ltda. 

em desfavor de Elian Malhas Ltda.. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 19846207, alegando a exceção de 

incompetência ante a existência de foro de eleição estabelecido entre as 

partes. Impugnação conforme ID 21439108. Passo a sanear o feito. A Lei 

da Representação Comercial (Lei nº 4.886/65) é clara ao consignar, na 

redação dada pela Lei nº 8.420/1992: “Art. 39. Para julgamento das 

controvérsias que surgirem entre representante e representado é 

competente a Justiça Comum e o foro do domicílio do representante, 

aplicando-se o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275 do Código 

de Processo Civil, ressalvada a competência do Juizado de Pequenas 

Causas.” O diploma legal em questão é eminentemente protetivo da pessoa 

do representante, por ser esta a parte mais fraca na representação 

comercial, cuja baliza é normalmente ditada no interesse do representado 

e, por isso, fixada em contrato de adesão. Além disso, visa assegurar aos 

representantes o exercício de seu direito de ação, porque, na maioria das 

vezes, são empresas de estrutura limitada, sediadas em cidades de 

pequeno ou médio porte, longe dos grandes centros urbanos, nos quais, 

por outro lado, estão costumeiramente sediados os representados, 

geralmente empresas de média e alta envergadura. Segundo a 

jurisprudência atual, como se trata de competência territorial e, portanto, 

relativa, é possível a eleição, no contrato de representação comercial, seja 

de adesão ou não, de foro diverso do fixado na lei afirmativa, desde que o 

fim visado pelo legislador reste preservado. Em outras palavras, é 

possível a eleição do foro do representado quando o representante for 

empresa de médio ou grande porte, que possa, sem obstáculos de ordem 

financeira, defender-se a contento em eventuais demandas decorrentes 

da relação contratual. Consequentemente, se o representante, ao invés 

disso, for empresa de pequeno porte e que possa não dispor de 

condições financeiras para ingressar em juízo ou defender-se no foro do 

domicílio do representado, há de prevalecer, em sua inteireza, a norma do 

artigo 39 da Lei da Representação Comercial, considerando-se como não 

escrita a cláusula que disponha de modo diverso. Com estes fundamentos 

REJEITO a preliminar. No mais, o processo se encontra regular, não 

havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta 

oportunidade, que impeçam a analise do mérito da questão, razão pela 

qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As partes são 

legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do requerido, a 

existência de diferenças no recebimento das comissões, a existência de 

dano material, sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035115-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DE ARRUDA FILHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS OAB - MT8890-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR GOES LOBATO OAB - SP307482-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1035115-95.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Luiz Soares de Arruda 

Filho em face de Goiabeiras Empresa de Shopping Center Ltda. Intime-se a 

parte embargante para manifestar-se acerca da impugnação e 

documentos acostados conforme ID 30752096, requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022737-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LIMA DA ROSA OAB - MT15413/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022737-35.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por Sandra Mara Ferreira da Silva em 

desfavor de Banco Santander S/A. Considerando a existência de pedido 

contraposto pela requerida, buscando a condenação da autora ao 

pagamento no valor de R$ 1.072,34 (um mil e setenta e dois reais e trinta e 

quatro centavos) intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acoste comprovante de residência. Após, manifeste-se a 

parte requerida pelo mesmo prazo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025926-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAIRA SALZEDAS CORDOVEZ (AUTOR(A))

MAYARA SALZEDAS CORDOVEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REU)

OI S/A (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA NEVES DO PATROCINIO NUNES OAB - SP0249937A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025926-30.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos 

Morais ajuizada por Maira Salzedas Cordovez e Mayara Salzedas 

Cordovez em desfavor de Banco Bradesco S/A, Visa do Brasil 

Empreendimentos Ltda. e Oi S/A. É notório que com a criação das varas 

bancárias e do provimento n.º 004/2008/CM, àquelas varas especializadas 

são as competentes para processar e julgar as demandas que envolvem 

interesse bancário, alienação fiduciária, arrendamento mercantil, cartões 

de crédito, cédulas de crédito, consórcio, descontos de duplicatas, 

financiamento, inclusive da casa própria, mútuo, seguro, títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de divida. Desse modo, de acordo com o provimento nº 

004/2008/CM e tendo em vista que é de competência exclusiva das Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, de natureza bancária, 

declino da competência e determino a redistribuição deste processo para 

uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, com as baixas e 

comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000895-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FINI RIBEIRO (AUTOR(A))

ANDREIA LAURA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - MT313353-O (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT OAB - SP295106-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLANETUR PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - EPP 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS CARON OAB - SP102838 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000895-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e 

Indenização por Lucros Cessantes e Danos Morais ajuizada por Leonardo 

Fini Ribeiro e Andreia Laura da Silva Ribeiro em desfavor de PLANETUR 

Planejamento e Desenvolvimento Urbano Ltda.. Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 16325547, sustentando a 

incompetência do juízo. Impugnação conforme ID 17048088 e 17048353. 

Passo a sanear o feito. Trata-se, como se vê, de ação fundada em direito 

pessoal. A competência, via de consequência, está afeta ao domicílio do 

réu, nos termos do artigo 46, caput, do CPC/2015, ou ao domicílio de 

eleição de foro, se houver. Concessa venia, o pleito 

sucessivo-condicional de reintegração de posse do imóvel é mera 

consequência da procedência do pleito de resolução contratual, não 

restando, assim, atraída a competência ao foro da situação da coisa 

(artigo 47, § 1º, do CPC/2015). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE 

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA. 

RELAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. REGRA DO ART. 95 DO CPC/1973 

AFASTADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. 

"A ação de resolução de compromisso de compra e venda assenta-se em 

direito pessoal, não atraindo, assim, a regra de competência absoluta 

insculpida no art. 95 do CPC. (...) Na eleição de foro, tal circunstância não 

impede seja a ação intentada no domicílio do réu, inexistente alegação 

comprovada de prejuízo" (REsp 1433066/MS, Relatora Ministra Nancy 

Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 02/06/2014) 2. 

Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1114244/SP, Rel. Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, 

DJe 29/11/2017). No mais, o processo se encontra regular, não havendo 

nulidades ou irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade, que 

impeçam a analise do mérito da questão, razão pela qual dou o feito por 

saneado, remetendo-o à instrução. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas por seus ilustres advogados, bem assim, 

verifico não haver irregularidades ou preliminares a serem analisadas, 

razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, e fixo como ponto 

controvertido a ilicitude na conduta dos requeridos, a responsabilidade 

das partes, a comprovação dos lucros cessantes, os valores pagos, a 

existência de dano, sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038861-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA BONFIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KRAFT FOODS BRASIL S.A. (REU)

AME COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT12035-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE ZORZAN ALVES OAB - SP0182184A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038861-39.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Reclamação ajuizada por Ana Paula Ferreira Bonfim em 

desfavor de Mondelez Brasil Ltda - Lacta S/A e Ame Comércio Varejista 

DCE Utilidades e Presente - Loja Giga. Citada, a requerida Ame Comércio 

Varejista DCE Utilidades e Presente - Loja Giga apresentou contestação 

conforme ID 12868125, alegando a ilegitimidade passiva ad causam, 

pugnando, no mérito pela improcedência do pedido. Por sua vez, a 

requerida Mondelez Brasil Ltda - Lacta S/A, apresentou contestação 

conforme ID 13069135, requerendo a improcedência do pedido. 

Impugnação conforme ID 16039466. Passo a sanear o feito. Primeiramente, 

acerca da alegada ilegitimidade passiva da Loja Giga, no sistema do CDC 

respondem pelo vício do produto todos aqueles que ajudaram a colocá-lo 

no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o 

distribuidor, ao comerciante (que contratou com o consumidor). A cada um 

deles é imputada a responsabilidade pela garantia de qualidade adequação 

do produto. Parece-nos, em um primeiro estudo, uma solidariedade 

imperfeita, porque tem como fundamento a atividade de produção típica de 

cada um deles. É como se a cada um deles a lei impusesse um dever 

específico, respectivamente, de fabricação adequada, de distribuição 

somente de produtos adequados, de comercialização somente de 

produtos adequados e com as informações devidas. O CDC adota, assim, 

uma imputação, ou, atribuição objetiva, pois todos são responsáveis 

solidários, responsáveis, porém, em última análise, por seu 

descumprimento do dever de qualidade, ao ajudar na introdução do bem 

viciado no mercado. A legitimação passiva se amplia com a 

responsabilidade solidária e com um dever de qualidade que ultrapassa os 

limites do vínculo contratual consumidor/fornecedor direto. Nesse sentido: 

O novo regime de vícios no CDC caracteriza-se com um regime de 

responsabilidade legal do fornecedor, tanto daquele que possui um vínculo 

contratual com o consumidor, quando daquele cujo vínculo contratual é 

apenas com a cadeia de fornecedores". (Cláudia Lima Marques, Antônio 

Hermam V. Benjamim e Bruno Miragem, em Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor, 3ª ed., ver., ampl. e atual., RT, 2010, p. 484/485). 

Com estes fundamentos, REJEITO a preliminar. No mais, o processo se 

encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a serem 

sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da questão, 

razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à instrução. As 

partes são legítimas e estão devidamente representadas por seus ilustres 

advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou preliminares 

a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o presente feito, 

e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta dos requeridos, a 
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responsabilidade pelos fornecimento do produto com larvas, o momento da 

contaminação, a forma de armazenagem, as condições de exposição do 

produto, a existência de dano, sua extensão e nexo causal. Diante disso, 

sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009791-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA PERRI BRUNETTA (AUTOR(A))

ANTONIO BRUNETTA FILHO (AUTOR(A))

SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009791-69.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Antônio Brunetta Filho, 

Aparecida Perri Brunetta e Sergio Luiz Perri Brunetta em desfavor de 

Gustavo Fernandes da Silva Peres. A embargante informou, na 

manifestação ID 31480006, da composição firmada entre as partes, 

requerendo a suspensão do feito, que aguarda a assinatura do avalista e 

de sua esposa. Diante dos fatos, DEFIRO o pedido de suspensão pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para dar 

prosseguimento ao feito. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001984-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS BELMIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENOR ALVES DANTAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001984-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais 

ajuizada por Izaias Belmiro em desfavor de Valdenor Alves Dantas. 

Intime-se o requerente para comprovar documentalmente a que titulo 

comparece aos autos para pleitear indenização por danos morais e 

materiais, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que toda documentação 

do veiculo está em nome de terceiro que não é parte dos autos. Decorrido 

o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033297-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA ARAUJO DOS SANTOS (AUTOR(A))

C. L. A. D. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033297-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Dê-se vistas ao digno representante do Ministério Público. Após, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005121-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZI PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005121-56.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada 

por Ezi Paulo da Silva em desfavor de Americel MT S/A (Claro). Intime-se a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste comprovante 

de residência. Após, manifeste-se a parte requerida pelo mesmo prazo. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020813-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDILNETE MARIA DE MORAIS SOUZA VANINI (AUTOR(A))

MARIO DE SOUZA FILHO (AUTOR(A))

CLEONIRDES REIS SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

BENEDITO MARIO DE MORAIS SOUZA (AUTOR(A))

JOAO BATISTA MORAIS E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA REIS OAB - MT9616-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEIDE MARIA DE SOUZA SILVA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

JOSILEIDE GLORIA DE SOUZA E SILVA OAB - MT22792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020813-32.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Beneficiária de Pecúlio c/c Cobrança de 

Indenização Securitária cumulada com Pedido de Danos Morais ajuizada 

por Cleonirdes Reis Souza da Silva e outros em desfavor de Mongeral 

Aegon Seguros e Previdência S/A. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 11024148, denunciando à lide Cleite Maria de 

Souza Silva Impugnação conforme ID 11283192. Contestação da 

denunciada conforme ID 18424277, sustentando a ilegitimidade passiva. 

Impugnação à contestação da denunciada conforme ID 18626581 Passo a 

sanear o feito. A preliminar de ilegitimidade passiva da denunciada se 

confunde com o mérito da ação e será com ela analisada. No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da 

questão, razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta dos 

requeridos, a existência de recebimento dos valores de apólice pelos 

beneficiários, de pedido de alteração dos beneficiários, o pagamento das 

apólices dos seguros, a cobertura para o tipo de sinistro, a existência de 

dano moral, sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 
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(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

conclusos para designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, 

conforme o caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006926-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FRANCISCA DOS SANTOS VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAULEASING S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006926-78.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da certidão de id 29176010, nos termos do art. 

485, § 6º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e 

voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029070-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO VICTOR BARBOSA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029070-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de 

Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por Caio Victor Barbosa de 

Matos em desfavor de IUNI UNIC Educacional Ltda. Nos termos do art. 437, 

§ 1º do CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 

15 (quinze) dias, acerca dos documentos acostados conforme ID 

16828189 e 17405662. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024337-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO COMERCIO DE ASFALTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NERY BARCO HERNANDES JUNIOR OAB - MT9756-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINETO CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA (REU)

JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERNANDES MACIEL OAB - GO21005 (ADVOGADO(A))

ENELUCIA VIEIRA DE SOUSA OAB - TO6327 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024337-03.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Mato Grosso Comércio de 

Asfaltos Ltda. – ME em desfavor de MCDR Edificações Ltda. (MINETO) e 

JOFEGE Pavimentação e Construção Ltda. Citada, a requerida JOFEGE 

Pavimentação e Construção Ltda. apresentou contestação conforme ID 

1822694, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva e ativa. Por sua 

vez, a Mineto Construções de Rodovia Ltda. apresentou contestação 

conforme ID 18420829, alegando em sede de preliminar, a incompetência 

territorial, a ilegitimidade passiva. Impugnação conforme ID 19423020. 

Passo a sanear o feito. Busca a parte autora o recebimento de valores 

decorrentes de contato para construção de asfalto, acostando, como 

arrimo a sua pretensão, um contrato sem assinatura das partes. O 

requerido Mineto Construções de Rodovia Ltda. apresentou em sede de 

contestação, contrato firmado entre as partes, suscitando a 

incompetência territorial para a propositura da ação, uma vez que as 

obras foram realizadas na rodovia GO 330, trecho entre 

GO-154(Taquaral/Santa Rosa) e o contrato anexado, fixa como foro de 

eleição a cidade de Goiania – GO. Pois bem, a ação de cobrança, por 

tratar de direito pessoal, deve ser proposta no foro do domicílio do réu, 

que, nesse caso, sendo pessoa jurídica, deverá ser cobrado pela compra 

efetuada no lugar em que se localiza sua sede, sendo, nesse sentido, o 

entendimento da jurisprudência: EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - AÇÃO DE NATUREZA 

OBRIGACIONAL - FORO COMPETENTE - DOMICÍLIO RÉU - CONTRATO - 

CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - ART. 53, III, A DO CPC. 1) Tratando-se 

de ação de cobrança, em que as pretensões autorais são diretamente 

relacionadas ao contrato entre as partes, a ação possui cunho 

obrigacional. 2) Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a 

sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. 3) Tendo a presente 

ação cunho obrigacional, o foro competente para processar e julgar a 

demanda é o do domicílio do réu, de acordo com o art. 53, III, a do CPC. 

(TJMG - Conflito de Competência 1.0000.19.047591-3/000, Relator(a): Des.

(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/2019, 

publicação da súmula em 31/10/2019) Ressalto que, ainda que o contrato 

não previsse a eleição do foro, seria o caso de se aplicar a presente 

situação a regra geral de competência. Nesse sentido, estabelece o art. 

53, III, a do CPC: Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a 

sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Assim, o caso dos autos 

não atrai a competência do foro do domicílio do autor. Isto posto, ACOLHO 

a preliminar suscitada e declaro a incompetência desde juízo para o 

processamento da presente ação, determinando a remessa dos autos, 

com as baixas e comunicações de estilo para Palmas/TO, domicilio do 

requerido Mineto Construções de Rodovia Ltda. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010834-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DIAS RAMOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO ROSA DA SILVA OAB - MT0007860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010834-12.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Dias Ramos – 

EPP (ASPLEMAT – Assessoria de Publicações) em desfavor de Jornal 

Diário de Cuiabá Ltda. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 14886776, impugnando o valor da causa atribuído, 

requerendo sua modificação para R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil 

reais). Impugnação conforme ID 16251758. Passo a sanear o feito. Toda 

causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo 

econômico imediato, devendo constar sempre da petição inicial, restando 

claro ser o valor da causa um dos requisitos da petição inicial, cujos 

critérios para sua fixação estão disciplinados nos arts. 291, 292 e 293, 

verbis: Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Art. 292. O valor da 

causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de 

cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos 

juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de 

propositura da ação; II - na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; III - 

na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas 

pelo autor; IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o 

valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido; V - na ação 
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indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - 

na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à 

soma dos valores de todos eles; VII - na ação em que os pedidos são 

alternativos, o de maior valor; VIII - na ação em que houver pedido 

subsidiário, o valor do pedido principal. § 1º Quando se pedirem 

prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o valor de umas e 

outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação 

anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 

1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações. § 

3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes Art. 293. O réu poderá 

impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo 

autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for 

o caso, a complementação das custas. No caso dos autos a autora requer 

o reconhecimento dos créditos da autora, no valor de R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais), oriundos de duas cartas de crédito uma no 

valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e outra no valor de R$ 

30.000,00 (trinta mil reais), equivalentes a 137.500 centímetros/coluna. 

Atribuiu a causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que demonstra 

que não considerou o valor do benefício pretendido com a ação. Como 

pleiteia o reconhecimento dos créditos das cartas de crédito, ACOLHO a 

impugnação ao valor da causa para alterá-lo para R$ 55.000,00 (cinquenta 

e cinco mil reais)). Intime-se a parte autora para recolher a diferença das 

custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018046-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRIA MARILENE DA SILVA ANUNCIACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018046-16.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais ajuizada por Iria 

Marilene da Silva Anunciação em desfavor de Banco do Brasil S/A. Dispõe 

o art. 4º da Lei nº 1.060/50: “Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação na própria petição inicial, 

de que não está em condições de pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” A 

respeito do assunto a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, editou normas específicas no âmbito estadual sobre a 

concessão do benefício da justiça gratuita, estabelecendo que: “2.14.8.1.2 

- Para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, prevista 

na Lei n.º1.060/50, deverá o magistrado fazer uma averiguação superficial 

sobre as condições financeiras da parte requerente, inclusive, se 

necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita 

Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas 

disponibilizadas no Portal dos Magistrados.” Portanto, ao magistrado cabe 

analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a 

destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem 

condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento 

próprio, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de 

Mato Grosso. Neste caso, o estado de pobreza da parte autora não se 

enquadra no conceito expresso na lei, haja vista que por meio da analise 

dos autos e em consulta aos sistemas disponíveis, não restou 

demonstrada a precariedade da sua situação financeira a ponto de lhe ser 

impossibilitada o acesso à justiça em caso de indeferimento. O STJ 

manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios 

da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo 

requerente, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A 

APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A 

declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, 

portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça 

já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser 

indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o 

requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." 

(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS 

(JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 3. O suporte jurídico que lastreou 

o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas 

nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse 

entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em 

sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça. 4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a 

controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o 

desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, 

o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional. 5. 

Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 387107 MT 

2013/0282828-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 17/10/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

25/10/2013). Grifo nosso. Cabe assinalar ainda que a declaração de 

pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de 

justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário. 

Sobre o assunto, já decidiu a corte mato-grossense: “ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 

O artigo 4º da Lei n. 1060/50 ao dizer que “A parte gozará dos benefícios 

da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial”, não deve ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo 

ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito. 

Portanto, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é 

seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a 

concessão do benefício.” (TJMT - QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 97915/2010 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA DE 

POCONÉ, Data de Julgamento: 24-11-2010). (destaquei). Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelo requerente, pois não 

vislumbro a falta de condições financeiras para arcar com as custas do 

processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento e de sua 

família. Nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, faculto o 

recolhimento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas fixas, 

recolhidas mediante a emissão de guia com a comprovação nos autos até 

o dia 10 (dez) de cada mês, sob pena de indeferimento da petição inicial 

em razão do inadimplemento. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar o recolhimento da primeira parcela das custas 

judiciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018019-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEO INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA PEREIRA NUNES OAB - MT25043/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARAUNA DE MERCE OAB - MT26807/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAMARCA VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

GENERAL MOTORS DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018019-33.2020.8.11.0041 Vistos, etc. 

Diante da análise dos documentos anexados ao processo, verifica-se que 

não houve a comprovação do recolhimento das custas/taxas judiciais. 

Desse modo, intime-se a parte autora para recolher e/ou apresentar a guia 

de custas/taxas judicias devidamente paga, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1017602-80.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO SEVERINO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTE DESCONHECIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017602-80.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca do interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017991-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA NOBREGA DE QUEIROZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYLVIA ADELA NOBREGA DE QUEIROZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017991-65.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Patrícia 

Cristina Nobrega de Queiroz em desfavor de Sylvia Adela Nobrega de 

Queiroz. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, esclarecendo se o acordo foi homologado pela Vara 

Especializada de Família e Sucessões, acostar aos autos a sentença do 

processo nº 191-56.2011.8.11.0041, bem como acostar as cópias de 

seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou outro documento que 

comprove sua renda mensal, para comprovar o estado de necessidade, 

sob pena de indeferimento dos pedidos e da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024033-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DO HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024033-04.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Cominatória com Pedido Alternativo de Conversão em 

Indenização por Perdas e Danos Materiais ajuizada por Clínica de 

Anestesiologia do Hospital de Olhos de Cuiabá – ME em desfavor de 

Hospital de Olhos de Cuiabá. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 15982859, impugnando a Justiça Gratuita concedida, 

alegando a existência de prescrição do pedido de indenização. Não houve 

apresentação de impugnação. Vieram os autos conclusos. Em sede de 

impugnação à Justiça Gratuita, os requeridos fizeram menção ao 

balancete da empresa do autor acostado no ID 14156040. sendo o saldo 

existente incompatível com a alegada hipossuficiência. É evidente, 

portanto, que a concessão da justiça gratuita está condicionada à prova 

da carência de recursos para arcar com as despesas processuais. 

Compete ao juiz determinar a demonstração da hipossuficiência financeira, 

com maior razão quando diante de indícios de que tal alegação não 

corresponde à realidade. Depois dessa propiciação, se houver elementos 

evidenciando a falta dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o 

indeferimento poderá ocorrer legitimamente. Nesse sentido, o disposto no 

art. 99, § 2º, do CPC, litteris: Art. 99. (...) § 2º O juiz somente poderá 

indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta 

dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 

de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Entendo no sentido da necessidade de 

comprovação da insuficiência de recursos, para que seja deferida a 

justiça gratuita, não bastando a mera declaração de pobreza, conforme 

corroborado pela jurisprudência : EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A 

NECESSIDADE DA BENESSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O 

Código de Processo Civil de 2015 veio positivar orientação, há muito 

consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a 

presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência 

deduzida pela pessoa física. Nos termos do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz 

poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver elementos 

que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade. - Não tendo a parte trazido aos autos documentos capazes de 

comprovar a alegada insuficiência de recursos financeiros, que a 

impossibilitasse de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do 

próprio sustento ou de sua família, impõe-se o indeferimento do benefício 

da gratuidade judiciária. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0000.18.017650-5/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca 

Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2018, publicação da 

súmula em 17/04/2018) Assim sendo, tais alegações, levam a crer que a 

parte autora possui condições de arcar com as custas do processo, 

razão pela qual REVOGO os benefícios da Justiça Gratuita, concedendo 

ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas 

processuais. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024144-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANIR MESSIAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO FERREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SÉRGIO BATISTELLA OAB - MT9155-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024144-85.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral c/c Dano Material c/c 

Lucros Cessantes ajuizada por Dejanir Messias da Costa em desfavor de 

Paulo Eduardo Ferreira da Silva. Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, 

intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca dos documentos acostados conforme ID 17505821. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025067-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEM APARECIDA ALVES FLORENCIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DA SILVA PEREIRA OAB - MT25769/O (ADVOGADO(A))

KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA OAB - MT22954-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(REQUERIDO)
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ELITA BATISTA NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELE PROENCA LARREA OAB - MT18722/O (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025067-14.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Elem Aparecida Alves Florentino em desfavor de UNIODONTO 

Mato Groso Cooperativa Odontológica Ltda. e Elita Batista Neves. Citados, 

os requeridos apresentaram contestação conforme ID 19071836 e 

19071837 alegando a inviabilidade do pedido. Impugnação conforme ID 

19525939. O processo se encontra regular, não havendo nulidades ou 

irregularidades a serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a 

analise do mérito da questão, razão pela qual dou o feito por saneado, 

remetendo-o à instrução. Fixo como ponto controvertido a ilicitude na 

conduta do requerido, a cobrança a maior pela requerida, a não cobertura 

do procedimento pelo plano de saúde, a previsão contratual, a 

responsabilidade das partes, a existência de dano, sua extensão e nexo 

causal. Diante disso, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da 

lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso em concreto. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027398-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DORILEO LEAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO JAMIL NADAF (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027398-66.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais proposta por João 

Dorileo Leal em desfavor de Pedro Jamil Nadaf. Citado, o requerido 

apresentou contestação conforme ID 16349278 alegando a inviabilidade 

do pedido, pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito. 

Impugnação conforme ID 17670423. Passo a sanear o feito. O 

requerimento de extinção pela inviabilidade do pedido confunde-se com a 

própria analise do mérito da ação e será com ela analisada. No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da 

questão, razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. As partes são legítimas e estão devidamente representadas por 

seus ilustres advogados, bem assim, verifico não haver irregularidades ou 

preliminares a serem analisadas, razão pela qual, DECLARO saneado o 

presente feito, e fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta do 

requerido, a ofensa contra vítima, a existência de alegações falsas que 

afetaram a honra, à reputação, à imagem, ao conceito social do 

requerente. A imputação falsa de praticas de atos ilícitos ou crimes. A 

existência de dano, sua extensão e nexo causal. Diante disso, sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes, em 05 (cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando-as. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos conclusos para designação de audiência ou julgamento 

antecipado da lide, conforme o caso em concreto. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006066-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRTES RUBIA PRATES RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. (REU)

CALMAC NORTE VEICULOS LTDA (REU)

TERRANOVA VEICULOS E PECAS LIMITADA (REU)

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (REU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AIRES VIGO OAB - SP84934 (ADVOGADO(A))

Taísa Fernandes da SIlva Peres OAB - MT12815-O (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

JANAINA AVELAR DINIZ OAB - MG122657 (ADVOGADO(A))

CAMILA EVELYN EVANGELISTA OAB - SP320634 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1006066-77.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Mirtes Rubia Prates Resende 

em desfavor de Jaguar e Land Rover Brasil Importação e Comércio de 

Veículos Ltda., Terranova Veículos e Peças Limitada, Calmac Norte 

Veículos Ltda., BCLV Comércio de Veículos S/A e Saga London Comércio 

de Veículos, Peças e Serviços Ltda.. Citado, o requerido BCLV Comércio 

de Veículos S/A apresentou contestação conforme ID 9071852, 

impugnando, em sede de preliminar, o valor atribuído a causa, suscitando 

a ilegitimidade passiva da requerida. A requerida Saga London Comércio 

de Veículos, Peças e Serviços Ltda. apresentou contestação conforme ID 

9236342, impugnando o valor atribuído a causa, requerendo o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva, alegando a carência da ação. 

Pugna, no mérito, pela improcedência do pedido. A requerida Terranova 

Veículos e Peças Ltda. impugnou o valor atribuído a causa, alegando a 

falta de interesse de agir. A requerida Jaguar e Land Rover Brasil 

Importação e Comércio de Veículos Ltda., alegou a incorreção do valor da 

causa. Impugnação às contestações conforme ID 11936750. Passo a 

sanear o feito. Primeiramente, quanto as preliminares de ilegitimidade 

passiva, falta de interesse de agir, e ausência de condições da ação 

suscitadas pelos requeridos, a aferição efetiva e real das chamadas 

condições da ação implica forçosamente o exame de pontos que se 

encontram no âmbito da relação de direito material posta à apreciação do 

juiz e, por via de consequência, julgamento do mérito. Num juízo preliminar, 

constata-se que a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir 

ser indenizado por prejuízos que entende que sofreu, imputando aos 

requeridos fatos que entende como ilegais, havendo uma relação 

contratual que autoriza o seu chamamento e respalda sua pretensão de 

litigar em juízo. Rejeitada as preliminares arguidas, tendo em vista que os 

requeridos aparecem na cadeia de serviços prestados à autora referidos 

na petição inicial como ensejadores dos danos suportados em decorrência 

da má prestação de serviço. Tal teoria impõe ao julgador que analise a 

questão preliminar suscitada in status assertionis, isto é, em abstrato, com 

supedâneo apenas nas alegações expostas pela parte autora na peça 

angular, sem adentrar, portanto, na questão probatória coligida aos autos. 

Nesse sentido, trago a lume os ensinamentos do doutrinador Alexandre 

Freitas Câmara: Parece-me que a razão está com a teoria da asserção. 

As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá 

em direção ao seu fim normal, qual seja, a produção de um provimento de 

mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, 

considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua 

inicial são verdadeiras, sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às 

teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da 

ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem 

tenha o direito material. [...]. Parece-me, assim, que apenas a teoria da 

asserção se revela adequada quando se defende uma concepção 

abstrata do poder de ação [...]. As “condições da ação”, portanto, deverão 

ser verificadas pelo juiz in statu assertionis, à luz das alegações feitas 

pelo autor na inicial, as quais deverão ser tidas como verdadeiras a fim de 

se perquirir a presenção ou ausência dos requisitos do provimento final[1]. 

(Grifei). No mesmo fanal, os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior: 

É lícito afirmar, em face da própria natureza das preliminares processuais, 
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que a questão só permanece no terreno das condições da ação quando é 

discutida abstratamente, ou seja, apenas mediante o cotejo entre o pedido 

e a lei, genericamente[2]. Quanto à aplicação da teoria em questão, 

colaciono os seguintes julgados do STJ: PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO 

DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS ELEMENTOS 

FÁTICOS DO PROCESSO PARA NEGAR O PEDIDO. INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 7/STJ. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. 1. Recurso 

especial em que se discute legitimidade ativa de pescadores em ação de 

indenização por danos decorrentes de construção de hidrelétrica. 2. 

Hipótese em que o Tribunal, em sede de agravo de instrumento, rejeitou a 

alegação de ilegitimidade ad causam em razão de a matéria estar pendente 

de dilação probatória na origem. 3. É pacífico o entendimento de que as 

condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser 

aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações 

deduzidas na petição inicial. Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp 

1.361.785/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda 

Turma, DJe 10/03/2015; AgRg no AREsp 512.835/SP, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 01/06/2015. 4. Não 

possível à parte recorrente tentar provar, na instância especial, a 

ausência de legitimidade ativa das partes recorridas, ante o óbice da 

súmula n. 7 desta Corte Superior. Agravo regimental improvido. (AgRg no 

AREsp 669.449/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERESSE DE AGIR. CAUSA 

DE PEDIR. EXIGÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DA SITUAÇÃO 

DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. DESCABIMENTO.[...]5. Tem prevalecido na 

jurisprudência do STJ o entendimento de que a aferição das condições da 

ação deve ocorrer in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do 

demandante (Teoria da Asserção).Nesse sentido: AgRg no AREsp 

205.533/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 

8/10/2012; AgRg no AREsp 53.146/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 

Turma, DJe 5/3/2012;REsp 1.125.128/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, DJe 18/9/2012.[...](REsp 1395875/PE, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 

07/03/2014). (grifei). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. 

ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ACOLHE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. CABIMENTO.1. Cabem embargos infringentes contra acórdão 

que, por maioria, acolhe preliminar de ilegitimidade passiva e reforma 

sentença para extinguir a ação com fulcro no art. 267, VI, do CPC.2. Em 

respeito ao devido processo legal, o art. 530 deve ser interpretado 

harmoniosa e sistematicamente com o restante do CPC, admitindo-se 

embargos infringentes contra decisão que, a despeito de ser formalmente 

processual, implicar análise de mérito.3. De acordo com a teoria da 

asserção se, na análise das condições da ação, o Juiz realizar cognição 

profunda sobre as alegações contidas na petição, após esgotados os 

meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da 

controvérsia.4. A natureza da sentença, se processual ou de mérito, é 

definida por seu conteúdo e não pela mera qualificação ou nomen juris 

atribuído ao julgado, seja na fundamentação ou na parte 

dispositiva.Entendida como de mérito a decisão proferida, indiscutível o 

cabimento dos embargos infringentes.5. Recurso especial a que se dá 

provimento.(REsp 1157383/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012). (Grifei). Diante de tal 

panorama, o que importa para a verificação da legitimidade e interesse, in 

casu, são as afirmações declinadas na peça angular, e não a 

correspondência entre estas e os elementos de prova constantes do 

almanaque processual, o que deve ser analisado no exame do meritum 

causae, objetivo principal do processo. No que tange à impugnação do 

valor da causa, toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediato, devendo constar sempre da petição 

inicial (art. 258/259), restando claro ser o valor da causa um dos 

requisitos da petição inicial, cujos critérios para sua fixação estão 

disciplinados nos arts. 291, 292 e 293, verbis: Art. 291. A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Art. 292. O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a 

soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e 

de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - 

na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 1º 

Quando se pedirem prestações vencidas e vincendas, considerar-se-á o 

valor de umas e outras. § 2º O valor das prestações vincendas será igual 

a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por 

tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma 

das prestações. § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes Art. 293. 

O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à 

causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, 

impondo, se for o caso, a complementação das custas. No caso dos autos 

a autora requer indenização por danos morais em 60 salários mínimos, a 

restituição do valor pago pelo veiculo, além de danos materiais a serem 

apurados. Atribuiu a causa o valor de R$ 56.220,00, o que demonstra que 

considerou tão somente no que se refere aos danos morais. Como pleiteia 

a restituição do valor pago pelo veiculo, ACOLHO a impugnação ao valor 

da causa para altera-lo para R$ 276.220,00 (duzentos e setenta e seis mil, 

duzentos e vinte reais). Intime-se a parte autora para recolher a diferença 

das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

manifestem-se as partes acerca da necessidade da produção de provas, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições 

de Direito Processual Civil. vol. 1. 25. ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 

155/156. [2] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Processo Civil. vol. 

1. 55 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 84.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014672-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAMASTIL PRAT K MOVEIS E FERRAMENTAS LTDA (REU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA 

EXODUS INSTITUCIONAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO HOFF PINHEIRO OAB - RS28213 (ADVOGADO(A))

ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE OAB - SP315768 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014672-60.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Casa Rio Comércio de Materiais para 

Construção Ltda. em desfavor da FAMASTILPRAT-K Móveis e 

Ferramentas Ltda. e FIDC da Indústria Exodus Institucional. Citado, o 

requerido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria 

Exodus Institucional apresentou contestação conforme ID 15907854, 

informando a ilegitimidade passiva do requerido, alegando ser terceiro de 

boa fé. Por sua vez, o requerido FAMASTILPRAT-K Móveis e Ferramentas 

Ltda. pugnou pela improcedência do pedido. Não houve apresentação de 

impugnação. Passo a sanear o feito. Num juízo preliminar, constata-se que 

a parte autora teve que vir em juízo a fim de conseguir ser indenizado por 

prejuízos que entende que sofreu, imputando aos requeridos fatos que 

entende como ilegais, havendo uma relação contratual que autoriza o seu 

chamamento e respalda sua pretensão de litigar em juízo. No mais, o 

processo se encontra regular, não havendo nulidades ou irregularidades a 

serem sanadas nesta oportunidade, que impeçam a analise do mérito da 

questão, razão pela qual dou o feito por saneado, remetendo-o à 

instrução. Fixo como ponto controvertido a ilicitude na conduta dos 

requeridos, a origem do débito, a compra e entrega da mercadoria, a 
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existência de dano moral, sua extensão e nexo causal. Em que pese a 

inversão do ônus da prova, sobrecai sobre o autor a comprovação dos 

fatos constitutivos de seu direito. Diante disso, sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, 

as provas que ainda pretendam produzir, justificando-as. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para 

designação de audiência ou julgamento antecipado da lide, conforme o 

caso em concreto. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022525-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022525-23.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores, 

Nulidade de Cláusulas e Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Heriewerton Silvander dos Reis em desfavor de Alameda 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. Citado, o requerido apresentou 

contestação suscitando a incompetência do juízo para o processamento 

da ação. Impugnação conforme ID. Passo a sanear o feito. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento 

segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação do contrato de 

compra e venda de imóvel, assentam-se em direito pessoal, o que afasta a 

incidência da regra prevista no art. 47 do CPC, sendo o foro competente 

para processar e julgar tais demandas o domicilio do réu ou o de eleição. 

No caso dos autos o foro do domicilio do réu e o foro de eleição, ambos 

são na comarca de Sinop/MT, para onde os autos deverão ser remetidos 

com as baixas e comunicações de estilo. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022074-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE AUGUSTO PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022074-32.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Condomínio Residencial Vila 

Bella em desfavor de Donizete Augusto Pires. Nos termos do art. 437, § 1º 

do CPC, intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca dos documentos acostados conforme ID 21011748. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000392-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY LAURA PONTES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000392-50.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Danielly Laura Pontes Rodrigues em desfavor de MRV Prime Parque 

Chronos Incorporações SPE Ltda.. Nos termos do art. 437, § 1º do CPC, 

intime-se a parte requerida para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acerca dos documentos acostados conforme ID 20364507 e 

28626426. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017908-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PRIMOR DAS TORRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT13434-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017908-49.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Inexigibilidade de Débitos c/c Obrigação de 

Fazer ajuizada por Condomínio Primor das Torres em desfavor de Águas 

Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto. 

Considerando que a parte autora informa que a requerida aprovou o 

projeto de implantação e fiscalizou a execução, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, acostando aos autos 

os documentos necessários que comprovem a ciência da requerida com 

relação ao projeto do condomínio, requerendo o que entender de direito. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1016057-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDON DE ANDRADE PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MARQUES ROSA OAB - DF39584 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE BUSSOLAN CERRI OAB - DF36488 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

FLORESTECA S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016057-72.2020.811.0041 Vistos, etc. A 

parte autora se manifestou, conforme id 31185820, informando o 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, pugnando pelo 

seu cancelamento. Em que pese a manifestação da parte autora, 

importante ressaltar que, a audiência tão somente não será realizada caso 

o requerido apresente petição, com antecedência de 10 (dez) dias, 

contados da data de audiência, informando o seu desinteresse. 

Cumpra-se conforme decisão de id 31140613. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008914-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE ROSANGELA DO CARMO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008914-66.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LILIANE ROSANGELA DO CARMO E SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Liliane 

Rosangela do Carmo e Silva, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 06/10/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

44/45, que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Pela decisão (fls. 89), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 129/161), suscita a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da 

necessidade de adequação do valor da causa; da inépcia da inicial pela 

ausência de comprovação da entrega da documentação necessária para 

o pleito administrativo; falta de interesse processual, em razão da 

ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, ataca a 

caracterização do nexo causal, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Conforme (fls. 217) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial (fls. 218/220). A parte autora impugnou a 

contestação (fls. 221/238), reiterando os termos da exordial. Manifestação 

da parte requerida (fls. 103/104) e do requerente (fls. 105/106), com 

relação ao laudo Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Liliane Rosangela do Carmo e Silva, em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; 

da necessidade de adequação do valor da causa; da inépcia da inicial pela 

ausência de comprovação da entrega da documentação necessária para 

o pleito administrativo; falta de interesse processual, em razão da 

ausência de prévio requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar 

no pólo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial, 

posto que a ausência de comprovação de entrega da documentação 

necessária à regulação do sinistro administrativo não obsta a propositura 

de ação judicial, instruída com os documentos necessários à sua 

propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo porque o 

direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice de 

natureza administrativa. REJEITO ainda a preliminar de ausência de 

interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Ficha de Atendimento, comprovando o acidente e 

o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) no membro inferior esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 
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até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do membro inferior esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Liliane Rosangela do Carmo e Silva, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (06/10/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012602-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VENICIUS ALVES DE FRANCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Venicius Alves de França, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 11/06/2017, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

108/109, que lhe causou a invalidez. Aduz que recebeu extrajudicialmente 

a menor o valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser 

a parte requerida condenada a indenizá-lo de forma complementar no 

montante de R$ 7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 

123), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 137/153), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da ausência de comprovante de 

residência em nome da parte autora; da impugnação à gratuidade de 

justiça. No mérito, sustenta que já realizou o pagamento pela via 

administrativa e pugna pela improcedência dos pedidos inicias. Conforme 

(fls. 322) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão 

DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 

324/325). A parte autora impugnou a contestação (fls. 327/335), 

reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte autora (fls.337), 

com relação ao laudo. A parte requerida informou o pagamento dos 

honorários periciais. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Venicius Alves de França, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Preliminarmente, a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da ausência de 

comprovante de residência em nome da parte autora; da impugnação à 

gratuidade de justiça. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 
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acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO ainda a impugnação à concessão 

da justiça gratuita, tendo em vista que os documentos carreados dão 

conta da hipossuficiência vivenciada pelo autor. Quanto á necessidade de 

apresentação de comprovante de endereço em nome do demandante, 

tem-se por inviável tal exigência, haja vista que não encontra guarida em 

lei. Rejeito as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo complementação de indenização no valor R$ 

7.762,50 (sete mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Consta do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de 

ocorrência e Certidão Médica do SUS, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento de forma integral na esfera administrativa, o autor faz jus à 

complementação de indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO 

VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de 

Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição 

da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no ombro esquerdo, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cicno por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Ocorre que já houve a satisfação extrajudicial de parte 

do valor devido em sede administrativa (fls. 161), portanto somente há que 

se falar em pagamento remanescente, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), sendo medida 

pertinente o deferimento parcial do pedido. DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS 

MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, 

na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil 

c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste 

caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a 

data do evento danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu 

causa aos danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do 

seguro. No caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, 

aplicável a disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Venicius Alves de França, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do ombro esquerdo, corrigido monetariamente desde a 

data do sinistro (11/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016136-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT12058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016136-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILBERTO ALMEIDA REIS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais proposta 

por Gilberto Almeida Reis, em face de Porto Seguro Cia de Seguros. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 12/11/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 47/48, 

que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício à seguradora 

requerida, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o requerimento administrativo, dificultando assim o acesso e 

direito da parte Requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 
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decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 232), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 262/274), suscita a requerida a 

preliminar de: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) 

da ausência de entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo; c) da carência da ação pela ausência de Boletim de 

Ocorrência válido. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Conforme (fls. 296) foi realizada a audiência de conciliação, 

devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o 

laudo pericial (fls. 298/299). A parte autora impugnou a contestação (fls. 

302/314), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

requerida (fls. 403/405), com relação ao laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Gilberto Almeida Reis, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) 

da ausência de entrega da documentação necessária para o pleito 

administrativo; c) da carência da ação pela ausência de Boletim de 

Ocorrência válido. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo 

pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de carência da ação, posto que a falta ou 

irregularidade de Boletim de ocorrência não impede a propositura de ação 

judicial para recebimento do Seguro DPVAT, sobretudo em razão da 

possibilidade de produção de outros meios de prova aptos a comprovar o 

nexo de causalidade. Não obstante, vislumbro a validade do Boletim de 

Ocorrência juntado aos autos. Ademais, a falta de comprovação de 

entrega da documentação necessária à regulação do sinistro 

administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída com os 

documentos necessários à sua propositura e aptos à compreensão da 

controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à justiça não deve 

ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. Desse modo, afasto 

as preliminares invocadas. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, 

Boletim de ocorrência e Relatório Médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade 

física como média (50%) da mão direita e média (50%) do membro inferior 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente tanto da mão direita quanto do membro inferior 

direito, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de 

até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. 

INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR 

MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER 

PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA 

TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE 

PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do seguro obrigatório, por 

invalidez permanente, requer a verificação, caso a caso, através de 

documentos idôneos hábeis a demonstrar sua ocorrência, ou o grau da 

incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, ser fixada no teto máximo 

para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 
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(TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 

10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito 

para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente da mão 

direita, em um grau de médio de 50% (cinquenta por cento) e do membro 

inferior direito também em grau médio 50% (cinquenta por cento). Assim 

sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70 (setenta por 

cento) por uma lesão, somado a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento) da outra lesão, de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais). DO 

DANO MORAL Pretende a autora a condenação em danos morais pelo fato 

de que a parte requerida atuou com negligência e omissão, protelando o 

pagamento da indenização e se recusando a receber o requerimento 

administrativo. De plano, verifica-se que não assiste razão à parte autora, 

posto que o não pagamento administrativo da indenização, configura mero 

dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila jurisprudência do E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO CARACTERIZADA – 

NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa da seguradora em receber o 

pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, 

mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à 

imagem da parte que se viu prejudicada. A condenação em litigância de má 

fé pressupõe as a ocorrência de uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A 

verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, 

levando em consideração os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Gilberto Almeida Reis, em face de Porto Seguro Cia de Seguros, para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita e membro 

inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro (12/11/2018) até 

a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro lado, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028967-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEANINI GABRIEL ARRUDA PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES OAB - MT24463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028967-68.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: GEANINI GABRIEL ARRUDA PIMENTA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos em 

regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

– DPVAT proposta por Geanini Gabriel Arruda Pimenta, em face de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

01/09/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 15/18, que lhe causou 

a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 

47), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 76/105), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da necessidade de adequação do 

valor da causa; da falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. No mérito, rechaça a caracterização do nexo 

causal, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme (fls. 

136) foi realizada a audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, 

porém restou infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 138/139). A 

parte autora impugnou a contestação (fls. 145/151), reiterando os termos 

da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Geanini Gabriel Arruda Pimenta, em face de Seguradora 

Líder do Consórcio do Seguro DPVAT. Preliminarmente, o requerido 

suscitou em sede de contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da 

lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios 

Do Seguro DPVAT S. A; da necessidade de adequação do valor da causa; 

da falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 468 de 651



em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que foi devidamente comprovado o 

requerimento, conforme fls. 142. Ademais, quanto a preliminar de 

adequação do valor da causa, tendo em vista que em ações dessa 

natureza a parte somente saberá o valor exato a que tem direito somente 

após se submeter a exame pericial, têm-se que a quantia requerida na 

exordial é meramente estimativa, razão pela qual, também não assiste 

razão à requerida quanto ao ponto. Superadas as preliminares, profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) do joelho esquerdo; leve (25%) do pé direito e 

média (50%) da mão esquerda”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente tanto no joelho esquerdo como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento), 

ao passo que para invalidez do pé direito o percentual incidente será de 

até 50% (cinquenta por cento) e da mão esquerda incidirá até 70% 

(setenta por cento). Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do joelho esquerdo, em um grau 

intenso de 75% (setenta e cinco por cento); grau leve (25%) do pé direito 

e grau médio 50% (cinquenta por cento) da mão esquerda. Assim sendo, 

o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e 

cinco por cento); 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável em 

50% (cinquenta por cento) somado a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

8.943,75 (oito mil novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Geanini Gabriel Arruda Pimenta, em face de 

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 8.943,75 (oito mil novecentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho e mão esquerda, assim como do pé direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (01/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - 

CGJ n. 6/2020
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018107-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAVI SEBASTIAO DE OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Davi Sebastião de 

Oliveira, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

24/12/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 23/26, que lhe causou 

a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 

56), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 70/84), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir, em 

razão da pendência de finalização do pleito administrativo pela ausência 

de comprovação da entrega da documentação necessária; da ausência 

de apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora; 

da Impugnação à justiça gratuita. No mérito, ataca a caracterização do 

nexo causal, em razão da não apresentação do Boletim de Ocorrência 

contemporâneo a data do sinistro. Conforme (fls. 118) foi realizada a 

audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 119/121). A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 178/192), reiterando os termos da exordial. 

Embora devidamente intimadas, as partes nada disseram acerca do laudo 

pericial (fls. 193). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Davi Sebastião de Oliveira, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade 

de inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; 

da falta de interesse de agir, em razão da pendência de finalização do 

pleito administrativo pela ausência de comprovação da entrega da 

documentação necessária; da ausência de apresentação de comprovante 

de endereço em nome da parte autora; da Impugnação à justiça gratuita. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual. A pendência 

de finalização do pedido, pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação necessária à regulação do sinistro administrativo não obsta 

a propositura de ação judicial, instruída com os documentos necessários à 

sua propositura e aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo 

porque o direito de acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice 

de natureza administrativa. AFASTO a preliminar de inépcia da inicial, dada 

á necessidade de apresentação de comprovante de endereço em nome 

do demandante, não sendo cabível tal exigência, haja vista que não 

encontra guarida em lei. REJEITO a impugnação à concessão da justiça 

gratuita, tendo em vista que os documentos carreados dão conta da 

hipossuficiência vivenciada pela autora. Ademais, a apresentação de 

Boletim de ocorrência datado em período diverso do sinistro não impede a 

propositura de ação judicial para recebimento do Seguro DPVAT, 

sobretudo em razão da possibilidade de produção de outros meios de 

prova aptos a comprovar o nexo de causalidade. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Relatório Médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) do 5° dedo do 

pé direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 
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11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 5° dedo do pé direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 10% (dez por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente do 5° dedo do pé direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 10% (dez por cento), de acordo com que preceitua 

o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 675,00 

(seiscentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT movida por Davi Sebastião de Oliveira, em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial incompleta do 5° dedo do pé direito, corrigido monetariamente data 

do sinistro (24/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017213-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAILTON COSME DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Dailton Cosme de 

Campos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte 

autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

29/09/2017, conforme Boletim de Ocorrência anexado (fls. 36/37) que lhe 

causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a 

parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela 

decisão (fls. 58), foi designada a audiência de conciliação, determinada a 

citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Na contestação (fls. 94/117), alega à requerida, em sede 

preliminar: a) alteração do polo passivo da lide, pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) 

Da necessidade de adequação do valor da causa. No mérito, ataca a 

caracterização do nexo causal, fazendo menção ao princípio da 

eventualidade. Conforme (fls.189) foi realizada a audiência de conciliação, 

devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo anexado o 

laudo pericial 190/191. Manifestação da parte requerente (fls. 195), com 

relação ao laudo. A parte autora impugnou a contestação (fls. 192/201), 

reiterando os termos da exordial e concordando com o laudo pericial. Às 

fls. 206/207, a requerida arguiu a falsidade de documento acostado na 

inicial. Manifestação do requerente quanto à arguição de falsidade às fls. 

210/214. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dailton Cosme de Campos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Preliminarmente, a requerida argui a falsidade do boletim de 

atendimento, utilizado para caracterização do nexo causal. Embasa a 

alegação colacionando como contraprova um ofício expedido pelo Hospital 

e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, informando que, em determinada 

data, dentre outros, não consta a entrada do paciente, ora requerente, no 

nosocômio do estabelecimento. Pois bem, nos termos do art. 430 do CPC, 

a falsidade de documento pode suscitada como questão incidental ou 

como ação autônoma. No presente caso, verifica-se que arguida como 

questão incidental. Sendo assim, importante não se olvidar que o prazo 

para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não 

o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio 

do incidente, devendo fazê-lo de forma autônoma. Nesse esteio, prevê o 

caput do dispositivo supramencionado, que “a falsidade deve ser 

suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos”. Por 

conseguinte, tendo o documento questionado sido juntado com a própria 

inicial, o momento para alegação da falsidade teria como termo a 

apresentação de contestação, pelo que, no presente caso, resta preclusa 

a insurgência. Ainda que assim não o fosse, incumbe à parte impugnante 

o ônus de comprovar a sua alegação quanto à falsidade do documento 

apresentado, devendo a impugnação basear-se em argumentação 

específica, não se admitindo alegação genérica, conforme dispõe os arts. 

429, I e 436, parágrafo único, ambos do CPC. De uma análise perfunctória 

do ofício carreado pela requerida, é possível inferir que se trata de 

documento genérico, incapaz de ilidir o boletim de atendimento que visa 

comprovar o nexo causal, pois não informa sequer a data em que não 

houve a entrada do paciente. Ora, o documento relata que “não consta 

entrada dos pacientes abaixo neste nosocômio nas datas apresentadas 

em anexo”, contudo, o requerido não apresenta a data que supostamente 

se daria “em anexo”, de forma que a declaração poderia se referir a 

qualquer momento anterior à emissão do ofício. Superado tal ponto, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de: a) alteração 

do polo passivo da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; b) Da necessidade de 

adequação do valor da causa. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 
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Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de adequação do valor 

da causa, tendo em vista que em ações dessa natureza a parte somente 

saberá o valor exato a que tem direito somente após se submeter a exame 

pericial, têm-se que a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa, razão pela qual, também não assiste razão à requerida quanto 

ao ponto. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. Superadas as 

preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

especialmente eventual depoimento pessoal do autor, que na maioria das 

vezes é mera reprodução da inicial, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, 

em síntese, que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Com efeito, o seguro obrigatório tem por finalidade a indenização de 

danos pessoais causado por veículos automotores de via terrestre, ou por 

sua carga, a pessoas transportadas ou não, conforme a Lei 6.194/74. A 

parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de 

ocorrência e de atendimento, visando a demonstração do nexo causal. In 

casu, tanto o Boletim de Ocorrência quanto de Atendimento, descrevem 

que o dano constatado decorreu de ato da própria vítima. Vejamos. 

Conforme se relata no Boletim de Ocorrência, o autor estava na carroceria 

do veículo, que desenvolvia trajetória regular, sem a interferência de 

qualquer evento inesperado, com exceção do infortúnio da parte autora. 

Ou seja, o veículo não foi o causador do dano. Não se descura das lesões 

sofridas pelo autor em decorrência do infortúnio, constatadas por laudo 

pericial de fls. 189/190, confeccionado por profissional habilitado, contudo, 

embora o laudo ateste a lesões, não têm a aptidão para denotar que a 

queda da carroceria de veículo caracteriza acidente coberto pela Lei 

6.194/74. A vista disso, é consabido que a necessidade de provar é algo 

que se encarta, dentre os imperativos jurídico-processuais, na categoria 

de ônus, de forma que a ausência de prova acarreta um prejuízo para 

aquele que deveria provar e não o fez. Conforme se verifica das provas 

coligidas aos autos, o veículo automotor é concausa do acidente, ocorrido 

por ato da própria vítima, que estava descuidada na carroceria do veículo. 

Vislumbra-se, portanto, que o autor deixou de demonstrar nos autos o 

nexo de causalidade entre a lesão e o acidente coberto pela Lei n° 

6.194/74, a ensejar a indenização securitária. Desse modo, não se 

desincumbindo o requerente de tal ônus, forçosa a improcedência do 

pedido. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, com fulcro no 

art. 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução de mérito. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), cuja 

exigibilidade fica suspensa, ante o deferimento da justiça gratuita. 

Transitado em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040404-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALYSSON LIMA FRANCA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos morais proposta 

por Alysson Lima Franca, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 29/09/2018, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 

222/223, que lhe causou a invalidez. Afirma que requereu o benefício à 

seguradora, contudo, em atitude injustificada a requerida se recusa a 

receber o pleito administrativo, dificultando assim o acesso e direito da 

parte requerente ao recebimento de sua indenização. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ver a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez, bem como em indenização por danos 

morais. Pela decisão (fls. 242), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 248/271), suscita a requerida a 

preliminar de ilegitimidade passiva, pela alteração do polo passivo da lide, 

para inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. 

A; da falta de interesse de agir, em razão da ausência de requerimento 

administrativo. No mérito, ataca a caracterização do nexo causal e pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme (fls. 455) foi realizada a 

audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 456/458). Manifestação da 

parte requerente (fls. 463/475), acerca do laudo. A parte autora impugnou 

a contestação (fls. 477/485), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c indenização por danos 

morais proposta por Alysson Lima Franca, em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar ilegitimidade passiva, pela alteração do polo 

passivo da lide, para inclusão da Seguradora Líder Dos Consórcios Do 

Seguro DPVAT S. A; da falta de interesse de agir, em razão da ausência 

de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo pois, a demandada parte legítima para figurar no pólo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 
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seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Do mesmo modo, REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual, sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Desse modo, afasto as preliminares 

invocadas. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que 

sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta 

do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de ocorrência e 

Prontuário Médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como intensa 

(75%) do cotovelo direito”. A análise conjunta dos documentos acostados 

e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e 

as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade 

com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do cotovelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no cotovelo direito, em um grau de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL Pretende a parte autora a condenação 

em danos morais pelo fato de que a parte requerida atuou com negligência 

e omissão, protelando o pagamento da indenização e se recusando a 

receber o requerimento administrativo. De plano, verifica-se que não 

assiste razão à parte autora, posto que o não pagamento administrativo da 

indenização, configura mero dissabor. Nesse sentido, calha trazer á baila 

jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA 

– NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA RECEBIMENTO DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A simples recusa 

da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a 

reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa 

efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada. A 

condenação em litigância de má fé pressupõe as a ocorrência de uma das 

hipóteses do art. 80 do CPC. A verba honorária, quando arbitrada em valor 

irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1004839-30.2018.8.11.0037, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 17/02/2020) Desse modo, considerando que fato que 

ocasionou a propositura desta ação será reparado com a concessão do 

seguro obrigatório estabelecida nesta sentença, improcede o pedido de 

indenização por danos morais. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT c/c indenização por danos morais proposta por 

Alysson Lima Franca, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial 

incompleta do cotovelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(29/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 473 de 651



ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Por outro 

lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036539-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT13028-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036539-46.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALMIR VELOZO REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA, CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos em 

regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

– DPVAT proposta por Valmir Velozo, em face de Centauro Vida e 

Previdência S/A e Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 02/04/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (fls. 

77/79) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Pela decisão (fls. 173), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Na contestação (fls. 176/189), alega à requerida, em 

sede preliminar: a) Falta de interesse de agir, em razão do pagamento da 

indenização pela via administrativa; b) da necessidade de exclusão da 

Seguradora Centauro do polo passivo. Por fim, defende a improcedência 

do pedido inicial. Conforme (fls. 271/274) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou infrutífera, sendo 

anexado o laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação (fls. 

291/307), reiterando os termos da exordial. Manifestação da parte 

requerente (fls. 342/343) impugnando o exame pericial realizado em 

audiência. A parte requerida manifestou-se às fls. 345/346, com relação 

ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valmir Velozo, em face de Centauro Vida e Previdência S/A e 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Preliminarmente, 

o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de a) Falta de 

interesse de agir, em razão do pagamento da indenização pela via 

administrativa; b) da necessidade de exclusão da Seguradora Centauro do 

polo passivo. Em relação a preliminar de ausência de interesse, tenho por 

rejeitá-la, haja vista que em se tratando de pedido de complementação de 

seguro DPVAT, o pagamento a menor do valor que o segurado entende 

devido já configura a recusa da seguradora e, por consequência, a 

pretensão resistida, tendo o requerente direito de pleitear eventual 

diferença. Ademais, conforme se verifica das fls. 223, o pagamento 

administrativo se deu em congruência à lesão diversa daquela constatada 

no laudo juntado em audiência. Do mesmo modo, não assiste razão à 

requerida quanto à necessidade de exclusão da Seguradora Centauro 

Vida e Previdência S/A do polo passivo da lide, haja vista que a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório, inclusive em 

caráter solidário. Desse modo, afasto as preliminares invocadas. 

Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 

355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Relatório 

Médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A parte autora impugnou o laudo pericial confeccionado no mutirão de 

conciliação, sustentando que o perito não possui especialidade médica 

para quantificar a lesão em questão, bem como que a descrição do dano 

foi superficial. Pois bem, constata-se que não assiste razão à parte autora 

quanto a esse ponto. Isso porque, o laudo realizado em mutirão, por 

profissionais médicos especializados, sob o pálio do juízo, foi executado a 

partir de procedimento padrão em perícias judiciais de DPVAT, 

concluindo-se legitimamente pela existência de disfunção parcial 

incompleta em grau médio (50%) no membro do corpo afetado pelo 

acidente automobilístico. Ora, o modo de apreciação do quadro clínico da 

vítima, para fins de enquadramento no conceito legal de invalidez, cabe ao 

respectivo expert, não sendo suficiente para justificar eventual vício ou 

nulidade do laudo confeccionado a simples discordância da conclusão do 

perito oficial quanto ao grau da lesão, desprovida de elementos aptos a 

desqualificar a sua idoneidade. Assim, estando o laudo em consonância 

com os demais documentos médicos apresentados pela autora, divergindo 

da conclusão do assistente técnico apenas na proporção da lesão, tenho 

por acatá-lo, afastando-se impugnação apresentada. A perícia médica 

judicial realizada em sessão de conciliação, atestou que a periciada 

apresenta “incapacidade física como média (50%) do membro inferior 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/04/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 
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em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente no membro inferior esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Valmir Velozo, em face de Centauro Vida e Previdência S/A e Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para condenar, 

solidariamente, as requeridas: a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/04/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de Direito Regime de Exceção - CGJ n. 

6/2020
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017294-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN DOS SANTOS OLIVEIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jonathan dos 

Santos Oliveira, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta 

a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 

21/01/2019, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 33/34, que lhe causou 

a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Pela decisão (fls. 

42), foi designada a audiência de conciliação, determinada a citação e 

intimação da parte requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Na 

contestação (fls. 72/94), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da ausência de apresentação de 

documentação necessária para o pleito administrativo. No mérito, pugna 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Conforme (fls. 97) foi realizada a 

audiência de conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou 

infrutífera, sendo anexado o laudo pericial (fls. 99/100). A parte autora 

impugnou a contestação (fls. 104/127), reiterando os termos da exordial, 

manifestando-se acerca do laudo às fls.128/130. Manifestação da 

requerida quanto ao laudo pericial (fls. 185/188). Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Jonathan dos 

Santos Oliveira, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da ausência de 

apresentação de documentação necessária para o pleito administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, a 

falta de comprovação de entrega da documentação necessária à 

regulação do sinistro administrativo não obsta a propositura de ação 

judicial, instruída com os documentos necessários à sua propositura e 

aptos à compreensão da controvérsia, sobretudo porque o direito de 

acesso à justiça não deve ficar condicionado à óbice de natureza 

administrativa. Superadas as preliminares, profiro o julgamento antecipado 

da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria 
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prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as 

provas documentais contidas nos autos. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Consta 

do pedido, além da documentação de praxe, Boletim de ocorrência e 

Prontuário Médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação, 

atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como média (50%) 

com lesão neurológica”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/01/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente refletida em lesão neurológica, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. 

INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ 

DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA 

INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A 

indenização do seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a 

verificação, caso a caso, através de documentos idôneos hábeis a 

demonstrar sua ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, 

não podendo, ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. 

RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel 

Guerios, Data de Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, 

a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou 

demonstrada invalidez permanente refletida em lesão neurológica, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Jonathan dos Santos Oliveira, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente com dano neurológico, 

corrigido monetariamente data do sinistro (21/01/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022392-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022392-78.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SARAH CRISTIANA DE SOUZA DOS ANJOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos em regime de exceção. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Sarah 

Cristina de Souza dos Anjos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 01/02/2018, conforme Certidão de Ocorrência de fls. 

30, que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a 

fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. 

Pela decisão (fls. 38), foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação e intimação da parte requerida e deferido o pedido 

de justiça gratuita. Conforme (fls. 45) foi realizada a audiência de 

conciliação, devido ao mutirão DPVAT, porém restou prejudicada, ante a 

ausência da parte requerida, que não foi citada. Não obstante, foi anexado 

o laudo pericial (fls. 47/48). Posteriormente, o requerido foi citado e na 

contestação (fls. 80/110), suscita a requerida a preliminar de ilegitimidade 

passiva da lide, pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder Dos 

Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da inépcia da inicial pela ausência de 

documentação necessária para o pleito administrativo. No mérito, ataca a 

caracterização do nexo causal, pugnando pela improcedência do pedido 

inicial. A parte autora impugnou a contestação (fls. 112/129), reiterando os 

termos da exordial e concordando com o laudo. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Sarah Cristina de 

Souza dos Anjos, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de ilegitimidade passiva da lide, pela necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder Dos Consórcios Do Seguro DPVAT S. A; da inépcia da 
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inicial pela ausência de documentação necessária para o pleito 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o que REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo pois, a 

demandada parte legítima para figurar no pólo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. Do mesmo modo, 

REJEITO a preliminar de inépcia da inicial, posto que a falta de 

comprovação de entrega da documentação necessária à regulação do 

sinistro administrativo não obsta a propositura de ação judicial, instruída 

com os documentos necessários à sua propositura e aptos à 

compreensão da controvérsia, sobretudo porque o direito de acesso à 

justiça não deve ficar condicionado à óbice de natureza administrativa. 

Ademais, a falta de laudo pericial não impede a propositura de ação judicial 

para recebimento do Seguro DPVAT, sobretudo em razão da possibilidade 

de produção de outros meios de prova aptos a comprovar o nexo de 

causalidade. In casu, cumprem com o papel a certidão de ocorrência e o 

laudo pericial confeccionado em audiência. Superadas as preliminares, 

profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Consta do pedido, além da documentação 

de praxe, a certidão de ocorrência, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação, atestou que a periciada apresenta “incapacidade 

física como intensa (75%) tanto do ombro direito quanto do joelho direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/02/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente tanto no ombro quanto do joelho direito, como se deu 

no caso em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco 

por cento). Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. DPVAT. INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A 

RESPEITO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO. PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO NO VALOR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO QUE 

DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. 

APLICAÇÃO DA TABELA PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. 

LEGALIDADE. LIMITE PREVISTO NA LEI 11.482/07. A indenização do 

seguro obrigatório, por invalidez permanente, requer a verificação, caso a 

caso, através de documentos idôneos hábeis a demonstrar sua 

ocorrência, ou o grau da incapacidade sofrida pela vítima, não podendo, 

ser fixada no teto máximo para toda e qualquer lesão física. RECURSO DE 

APELAÇÃO PROVIDO. (TJ-PR, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de 

Julgamento: 26/04/2012, 10ª Câmara Cível)”. Para o caso, a partir do laudo 

realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez 

permanente do ombro direito e joelho direito, em um grau intenso de 75% 

(setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento) para cada 

lesão, de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Sarah Cristina de Souza dos Anjos, em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a requerida: a) ao 
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pagamento do valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial incompleta do ombro e joelho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (01/02/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Diego Hartmann Juiz de 

Direito Regime de Exceção - CGJ n. 6/2020

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037130-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICAELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037130-37.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Micaela da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 26/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 22923776) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 22917637. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28623137) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 28610194), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a ausência de 

requerimento administrativo e a necessidade de adequação do valor da 

causa. A parte autora impugnou a contestação (ID – 28929463), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Micaela da Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a 

ausência de requerimento administrativo e a necessidade de adequação 

do valor da causa. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, 

onde a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez 

que foi concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, 

pois, a demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física leve (25%) em estrutura crânio 

facial”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 
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indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura crânio facial, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Micaela da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura crânio 

facial, corrigido monetariamente data do sinistro (26/10/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028367-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028367-47.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rosana Pereira Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 15/05/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21290181) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 21290171. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 27398386) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 27329869), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, a adequação do 

valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação (ID – 28794416), reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Rosana Pereira Ribeiro em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, a adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 
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invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/05/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Rosana Pereira Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (15/05/2019) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034566-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034566-85.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Antônio Costa em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 23/06/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 22369203) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 22368736. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 27152417) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 28018148), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a necessidade de adequação do valor da causa. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 28337816, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por José Antônio Costa em face de Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a necessidade 

de adequação do valor da causa. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) no tornozelo esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/06/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 
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0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por José Antônio Costa em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(23/06/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034323-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034323-44.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ana Paula dos Santos Molina em face de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 09/03/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 22322059) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais 

e cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexos ao ID – 22322049. Pela decisão inicial 

foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 27121389) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 28184060), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo, impugnação aos benefícios da justiça gratuita, 

irregularidade de representação processual e o comprovante de endereço 

em nome de terceiro. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (ID – 28337425), reiterando os termos da exordial e 

concordando com o laudo pericial. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ana Paula dos Santos Molina em desfavor de Bradesco Auto/RE 

Companhia de Seguros. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, 

impugnação aos benefícios da justiça gratuita, irregularidade de 

representação processual e o comprovante de endereço em nome de 

terceiro. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a 

requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista 

a comprovação da hipossuficiência, conforme id 22322057. Acerca da 

ausência de comprovante de residência em nome da parte autora, 

REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento não consiste em 

pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é unicamente pelo 

domicílio do autor, facultando também a propositura na comarca onde 

ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a requerida 

residente nesta comarca não há que se falar em ausência do pressuposto 

legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a presente demanda 

via inadequada para se discutir a competência. REJEITO a preliminar de 

assinaturas divergente, tendo em vista que a presente via é inadequada 

para se discutir a questão levantada, sendo certo que seria necessária 

uma instauração de incidente. Rejeitadas as preliminares, passo a análise 

do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de 

transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no 
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valor R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme id 22322062, resta um saldo a 

receber equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ana Paula dos Santos Molina em face 

de Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (09/03/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021399-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO BENEDITO CAMILLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021399-98.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nivaldo Benedito Camilo em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 18/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 20210579) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 20210570. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26684681) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26150622), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. A 

parte autora apresentou impugnação, conforme ID 27830248, reiterando 

os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Nivaldo Benedito Camillo em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 
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matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo, a necessidade de adequação do valor da 

causa e a inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis 

à propositura da demanda. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) no tornozelo 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 484 de 651



jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Nivaldo Benedito Camillo em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (18/02/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007192-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007192-31.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por João Lucas Amorim de Athayde 

representado por Janaina Fernandes Ferreira de Amorim Athayde 

desfavor de Latam Airlines Group S/A. Sustenta que adquiriu uma 

passagem da requerida para o trecho de Cuiabá para Maceió, para 

passarem férias no período de 11 a 15 de novembro de 2017. Ocorre que, 

ao chegarem em Brasília fora informados que o Vôo JJ3376, com saída 

prevista para às 07:35 de Brasília, com previsão de chegada às 08:51 em 

Maceió fora cancelado sem qualquer tipo de justificativa, tendo a 

Requerida remarcado o embarque para as 19:20h saindo de Brasília/DF e 

previsão de chegada em Maceió/Al as 20:55h do dia 11/11/2017, sendo 

que o previamente planejado seria o de saída de Cuiabá às 03:06h do dia 

11/11/2017. Informam, ainda que, a família do Requerente teve sua 

bagagem extraviada tendo que tanto a Requerente como sua família se 

submeter as mais diversas privações devido não estarem com sua 

bagagem Requer, diante dos fatos, a condenação da requerida em danos 

morais em quantia equivalente a 20 (vinte) vezes o salário mínimo. Deu à 

causa o valor de R$ 19.080,00 (Dezenove mil e oitenta reais). Decisão 

inicial conforme ID 12573970. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 13672204. Audiência de conciliação ocorreu conforme termo 

ID 13699706, sem êxito. Impugnação conforme ID 16100888. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Ordinária ajuizada por João Lucas Amorim de Athayde representado por 

Janaina Fernandes Ferreira de Amorim Athayde desfavor de Latam 

Airlines Group S/A visando a condenação da requerida por Danos Morais 

frente à má prestação de serviços. O deslinde da lide não carece de 

dilação probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e 

economia processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. De 

início, oportuno registar que os elementos da relação jurídica firmada entre 

as partes, quais sejam, o produto e o serviço posto à disposição da parte 

autora pela empresa requerida, estão abrangidos pela legislação 

consumerista. Ou seja, o autor se apresenta como consumidor, a teor do 

disposto no art. 2º, da Lei nº 8.078/901, na medida em que é o destinatário 

final do bem objeto do contrato, e a requerida se enquadra na definição de 

fornecedora, dada pelo art. 3º, do mesmo diploma legal: “Art. 2º - 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final. (...) Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 

entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

§1º - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. §2º - 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." 

Assim a presente sentença será norteada pelo disposto no Código de 

Processo Civil. No que tange a clausula de mediação existente nos 

contratos entre as partes, não prospera a alegação do requerido de ver o 

feito extinto em função da existência de convenção de arbitragem no 

contrato discutido em juízo , eis que não restam dúvidas de que se trata de 

um contrato de adesão. Neste ponto, embora a convenção de arbitragem 

seja possível em contratos de adesão, a sua eficácia está sujeita a 

condições específicas, estabelecidas pelo art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.307/96, 

verbis: “Art. 4º - A cláusula compromissória é a convenção através da 

qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem 

os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato. (...) § 2º 

Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o 

aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, 

expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em 

documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente 

para essa cláusula.” No caso dos autos, nenhuma das condições de 

eficácia da cláusula arbitral se faz presente, já que a autora da ação 

optou pelo ajuizamento da ação perante o juízo estatal, ou seja, não tomou 

a iniciativa de instituir a arbitragem e não ficou provado que concordou por 

escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto 

especialmente para essa cláusula. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. 

CONTRATO DE ADESÃO. REQUISITOS DO ART. 4°, § 2°, DA LEI N. 

9.307/1996 NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 

N. 5 E 7 DO STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se 

configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a 

interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).3. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1390057/SP, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 

11/02/2020, DJe 18/02/2020) REJEITADA a preliminar, passo a análise do 

mérito. No caso de relação de consumo, dispõe o art. 14 do CDC, a 

responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, de modo 

que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, nestes 

casos não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a 

reparar o dano, porquanto ela é presumida pela lei ou é prescindível, 

porque a responsabilidade se funda no risco (responsabilidade objetiva 

propriamente dita). Assim, aquele que exerce atividade no mercado de 

consumo assume o dever de responder por eventuais vícios ou defeitos 

dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa; tudo isso, 

em decorrência do dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, bem assim aos critérios de lealdade, perante os bens e 

serviços ofertados. No presente caso não há dúvidas de que houve o 

cancelamento do voo da parte autora e embarque dele em outro voo 13 
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horas após o previsto, o que caracteriza o serviço defeituoso, realizado 

de maneira ineficiente, gerando a violação à obrigação que tinha a 

empresa de honrar com as legítimas expectativas da parte autora ao 

adquirir o bilhete aéreo. Ressalte-se que empresa requerida, não nega os 

fatos, apenas o atribuiu a problemas com a aeronave, integrando o risco 

da atividade da transportadora, e não afasta o dever de indenizar 

independentemente de se provar a sua culpa. Não há como negar que o 

consumidor que adquire passagem aérea com antecedência, o faz com o 

intuito de ter uma viagem rápida, confortável e programada e, portanto, se 

em virtude do cancelamento de voo, atrasa suas férias, deve ser 

indenizado pelos danos morais sofridos. Em conclusão, o dano moral 

decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a 

responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do 

simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro, de modo que inafastável a 

responsabilidade da companhia aérea e o seu dever de indenizar. No que 

diz respeito ao valor atribuído à verba indenizatória, observa-se que esta 

não tem a intenção de restituir integralmente o dano, mas sim, de 

proporcionar ao lesado uma espécie de satisfação que se contraponha ao 

sofrimento experimentado injustamente, o que lhe atribui caráter 

eminentemente compensatório, sem descuidar, contudo, da parcela 

pedagógica que lhe pode ser imputada. Assim, na fixação do valor 

indenizatório deve o magistrado, levar em consideração as condições 

econômicas e sociais do ofendido e do ofensor; a gravidade potencial da 

falta cometida; as circunstâncias do fato; o comportamento do ofendido e 

do ofensor, sem esquecer o caráter punitivo da verba e que a reparação 

não pode servir de causa a enriquecimento ilícito. Deve-se, ainda, levar em 

conta o princípio da razoabilidade, a fim de que o quantum não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, que não seja exageradamente gravoso ao ofensor. 

Analisadas as circunstâncias do presente caso, quais sejam, as 

condições econômicas e sociais do ofendido e da agressora, a gravidade 

potencial da falta cometida, o caráter coercitivo e pedagógico da 

indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; 

tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de 

causa a enriquecimento injustificado. Entendo, dessa forma, como justo o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros e correção 

monetária a contar da publicação da sentença. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isso, nos termos do art. 489, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação 

Ordinária ajuizada por João Lucas Amorim de Athayde representado por 

Janaina Fernandes Ferreira de Amorim Athayde desfavor de Latam 

Airlines Group S/A para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença. Condeno, ainda, a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitado em julgado, intime-se a 

parte vencedora a manifestar-se quanto ao interesse na execução da 

sentença. Nada requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028169-10.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Thiago Alves Costa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 16/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21256851) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 21256539. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 27388220) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26642925), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de 

conclusão do requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID – 28792178), reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Thiago Alves Costa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo e a ausência de conclusão 

do requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Outrossim, com relação ao alegado pelo requerido quanto a 

falta de interesse de agir, ante a pendencia de finalização o pedido 
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administrativo, bem como ausência de documentação, verifico que não 

merece prosperar, porque a demora na resposta do pedido administrativo 

não impede o ajuizamento da presente ação, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia 

Constitucional. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Thiago Alves Costa em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (16/02/2019) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003176-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBER LUIZ ARRUDA DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

int ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível 

Comarca da Capital GABINETE Autos nº 1003176-97.2019.811.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional de Fatura de Água c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Eber Luiz Arruda de Carvalho 

em desfavor de Águas Cuiabá S/A Concessionária de Serviço. Sustenta a 

parte autora que é usuária dos serviços prestados pela requerida, por 

meio da matricula nº Y14S801849, e no período novembro/2018 recebeu 

uma fatura no valor de R$ 329,37 (trezentos e vinte e nove reais e trinta e 

sete centavos). Relata que a fatura apresentou valores excessivos que 

não corresponde com o seu real consumo. Requer a concessão de tutela 

de urgência para que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento dos serviços e o julgamento procedente da ação a fim de 

que seja procedida a revisão da fatura do mês de novembro de 2018 além 

de condenar a requerida ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Pugnou pelos benefícios da Justiça Gratuita e pela 

inversão do ônus da prova. Deu a causa o valor de R$ 15.329,37 (quinze 

mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos). Despacho 

inicial conforme ID 17745192, ocasião em que foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela. Audiência de conciliação que ocorreu conforme 

termo ID 19749345, sem êxito. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 20308674, sustentando ser legitima a cobrança do consumo 

de água. Impugnação à Contestação conforme ID 20345901. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Revisional de Fatura de Água c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 
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por Eber Luiz Arruda de Carvalho em desfavor de Águas Cuiabá S/A 

Concessionária de Serviço. O artigo 355 do Código de Processo Civil e 

dispõe que: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 . No 

caso dos autos, observa-se a desnecessidade de outras provas, 

passando de imediato ao julgamento do mérito. Inicialmente, registre-se 

que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e 

interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste aspecto, tem o 

consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se; a) - a 

facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) 

a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 

6º, do CDC). Alega a parte autora que, é cliente da concessionária 

requerida pela por meio da matrícula nº 516795-7, adimplente com todas 

as suas obrigações, e foi surpreendida com a fatura do mes de Novembro 

de 2018, extremamente abusiva, que não corresponde com o consumo 

real da residência. A remuneração pela prestação do serviço de 

fornecimento de água e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica 

tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de 

proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, sob pena de 

enriquecimento sem causa. O autor logrou produzir prova do fato do 

serviço ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do 

consumo. De outro turno, verifica-se que a requerida não se desincumbiu 

do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do consumidor, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do 

CPC e pelo artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Inegável a 

responsabilidade da concessionária demandada. A requerida não 

demonstrou a regularidade do equipamento nem da medição do consumo, 

impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados. O autor, por 

outro lado, tentou solucionar o problema junto à requerida, consoante 

comprovam os protocolos administrativos que instruem a inicial. Nesse 

contexto, cabia à requerida demonstrar a inocorrência de excesso de 

consumo do autor. Inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o 

ônus de sua inércia. Além disso, a suspensão do serviço foi utilizada 

como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, o que se 

afigura reprovável. Além disso, não houve a prévia comunicação, o que 

torna a conduta ainda mais gravosa. Nesse contexto, caracterizada a 

falha na prestação do serviço, impõe-se a desconstituição da fatura com 

valor superior à média de consumo, ensejando o refaturamento da conta 

pela média das faturas anteriores. No que tange aos danos morais, 

vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de 

três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou 

omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre 

esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código 

Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, 

Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, 

ensina que: "Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em 

primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito não teria havido o atentado a bem jurídico." Para que fique 

caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como 

ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica 

do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter 

como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa 

extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente to lerante ou insensíve l .  Nesse sent ido : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). O artigo 14 do CPDC, estabelece que a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não 

responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiro. Nesta senda, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os 

momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor. 

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar 

que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por esta razão, considerando o valor 

indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Revisional de Fatura de Água c/c Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Eber Luiz Arruda de Carvalho em desfavor de Águas Cuiabá S/A 

Concessionária de Serviço para: a) Determinar a revisão da fatura de 

Novembro de 2018, com base na média de consumo dos seis meses 

anteriores. b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a 

título de danos morais; Torno definitiva concessão da liminar. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da condenação. Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022139-61.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Bruna da Silva Oliveira, representada por sua genitora Maria Juciene 

da Silva Bezerra em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 09/10/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

4322663) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID. 4322662. Pela 

decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Conforme consta no (ID – 4042013, foi realizada a tentativa de 
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conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. Na contestação (ID – 5518237), alega à requerida a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência do laudo do IML, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte autora impugnou a contestação (ID – 14475201), 

reiterando os termos da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. Parecer do representante do representante do Ministério Público, 

(ID. 28579211). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Bruna da Silva Oliveira, representada por sua genitora Maria 

Juciene da Silva Bezerra em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência do laudo do IML. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 4322663). 

IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não 

elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja 

determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de 

prova pericial por perito médico, a fim de complementar o laudo ou 

contrapô-lo. Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de audiência de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

residual 10% em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, em um grau de 

10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. 

II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um 

mil e trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a 

partir da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 
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mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT movida por Bruna da Silva Oliveira, representada por 

sua genitora Maria Juciene da Silva Bezerra em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.350,00 (um mil e trezentos reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da 

estrutura crânio facial, corrigido monetariamente data do sinistro 

(09/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Ciência ao representante do Ministério 

Público. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033544-89.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais e Materiais ajuizada por Marley Soares Fernandes em desfavor de 

Águas Cuiabá S/A, com pedido de tutela de urgência, para que a requerida 

restabeleça o fornecimento dos serviços. Sustenta a parte autora que é 

usuária dos serviços prestados pela requerida, por meio da matricula nº 

11844-3 e nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2019, 

recebeu faturas com valores exorbitantes, todavia, após o ajuizamento de 

processo administrativo perante o PROCON, a requerida efetuou a revisão 

do consumo. Informa que mesmo após a revisão das faturas, a requerida 

emitiu consumo exorbitante no tocante a mês de abril, maio, julho e agosto. 

Acrescenta que não possui condições financeiras de arcar com os 

valores cobrados, bem como que a requerida efetuou a suspensão do 

fornecimento dos serviços. Relata que as faturas apresentaram valores 

excessivos que não correspondem com o seu real consumo. Requer a 

concessão de tutela de urgência para restabelecer o serviço essencial de 

fornecimento de água, e no mérito, o julgamento procedente da ação a fim 

de que seja feito o recalculo das faturas em questionamento, a saber, as 

faturas 01/04/2019 valor R$ 482,82 (quatrocentos e oitenta e dois e 

oitenta e dois centavos), fatura para 02/05/2019 no valor R$ 427,19 

(quatrocentos e vinte e sete reais e dezenove centavos), fatura para 

01/07/2019 no valor de R$ 1.512,96 (mil quinhentos e doze reais, e 

noventa e seis centavos) e fatura para 01/08/2019 no valor de R$ 

2.096,09(dois mil e noventa e seis reais e nove centavos) para a real 

média de consumo além de condenar a requerida ao pagamento de danos 

morais em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Pugnou pelos benefícios da 

Justiça Gratuita e pela inversão do ônus da prova. Deu a causa o valor de 

R$ 40.827,40. (quarenta mil oitocentos e vinte sete reais e quarenta 

centavos). Despacho inicial conforme ID 22438489, ocasião em que foi 

deferido o pedido de antecipação de tutela a fim de restabelecer o 

fornecimento dos serviços ao imóvel da parte autora. Audiência de 

conciliação que ocorreu conforme termo ID 21473023, sem êxito. Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme ID 2772579, sustentando ser 

legitima a cobrança do consumo de água. Impugnação à Contestação 

conforme ID 28851000. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marley Soares 

Fernandes em desfavor de Águas Cuiabá S/A. O artigo 355 do Código de 

Processo Civil e dispõe que: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas; II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349 . No caso dos autos, observa-se a desnecessidade 

de outras provas, passando de imediato ao julgamento do mérito. 

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de 

consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito 

de ordem pública e interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste 

aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, 

destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do 

artigo 6º, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços 

públicos (inciso X, do artigo 6º, do CDC). Alega a parte autora que, é 

cliente da concessionária requerida pela por meio da matrícula nº 11844-3, 

adimplente com todas as suas obrigações, e foi surpreendida com a fatura 

com vencimento em 01/04/2019 no valor de R$ 482,82 (Quatrocentos e 

oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), a fatura com vencimento em 

02/05/2019 no valor de R$ 427,19 (Quatrocentos e vinte e sete reais e 

dezenove centavos), a fatura com vencimento em 01/07/2019 no valor de 

R$ 1.512,96 (mil quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos), a 

fatura com vencimento em 01/08/2019 no valor de R$ 2.096,09 (dois mil, 

noventa e seis reais e nove centavos), extremamentes abusivas, que não 

correspondem com o consumo real da residência. A remuneração pela 

prestação do serviço de fornecimento de água e esgotamento sanitário 

não tem natureza jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor 

deve guardar relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente 

prestado, sob pena de enriquecimento sem causa. O autor logrou produzir 

prova do fato do serviço ao demonstrar a ocorrência de aumento 

desproporcional do consumo. De outro turno, verifica-se que a requerida 

não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do consumidor, conforme exigido pelo 

artigo 373, inciso II, do CPC e pelo artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Inegável a responsabilidade da concessionária demandada. 

A requerida não demonstrou a regularidade do equipamento nem da 

medição do consumo, impondo-se o recálculo do cobrado nos meses 

impugnados. O autor, por outro lado, tentou solucionar o problema junto à 

requerida, consoante comprovam os protocolos administrativos que 

instruem a inicial. Nesse contexto, cabia à requerida demonstrar a 

inocorrência de excesso de consumo do autor. Inexistindo provas neste 

sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Além disso, a 

suspensão do serviço foi utilizada como meio coercitivo para pagamento 

da cobrança ilegítima, o que se afigura reprovável. Além disso, não houve 

a prévia comunicação, o que torna a conduta ainda mais gravosa. Nesse 

contexto, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a 

desconstituição da fatura com valor superior à média de consumo, 

ensejando o refaturamento da conta pela média das faturas anteriores. No 

que tange aos danos morais, vejamos. Como é sabido, o dever de 

indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma 

conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem 

como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. 

Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: "Art. 186. Aquele que, por 

ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo." Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra 

"Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os 

requisitos da responsabilidade civil, ensina que: "Deste conceito 

extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de 

uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao 

direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve 

ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, 
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tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e 

em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma 

e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem 

jurídico." Para que fique caracterizado o dano moral é indispensável que o 

ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, 

adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo. De 

modo algum pode o julgador ter como referência para averiguar a 

ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela 

de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. Nesse 

sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). O artigo 14 do CPDC, estabelece que a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não 

responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiro. Nesta senda, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os 

momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor. 

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar 

que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por esta razão, considerando o valor 

indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Quanto ao dano material, não verifico o nexo causal com o 

ilícito perpetrado pela requerida, visto que não afastada a necessidade do 

reparo da rede. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Marley Soares Fernandes em desfavor de Águas Cuiabá S/A. para: a) 

Determinar a revisão das faturas abril de 2019, maio de 2019, julho de 

2019 e agosto de 2019, com base na média de consumo dos seis meses 

anteriores. b) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a 

título de danos morais; Torno definitiva concessão da liminar. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da condenação. Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034571-10.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Elida Brito Cabral em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 26/05/2019 certidão de ocorrência anexado (ID – 

22370482) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 22370086. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 27124542) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 24203940), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, a adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (ID 27124542), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Elida Brito 

Cabral em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, a adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 
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valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento 

Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) no cotovelo 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 26/05/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do cotovelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no cotovelo direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Elida Brito Cabral em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no cotovelo direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (26/05/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039826-80.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fernando Henrique de Oliveira em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 29/09/2003, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 16548397), que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e 

sessenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.16548383. Pelo despacho inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

18234940) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 
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bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 17717880), 

alega à requerida, preliminarmente, de carência da ação pela falta de 

interesse de agir, em razão de pagamento em sede administrativa. A parte 

autora não impugnou a contestação. Manifestação da parte autora acerca 

do laudo pericial (ID – 18234940). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Fernando Henrique de Oliveira em face 

de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT AS. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, de carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela satisfação da indenização na 

esfera administrativa. REJEITO a preliminar de carência da ação sob o 

argumento de ausência de interesse processual porque já houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação eis que mesmo 

requerido na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de 

imediato e prévio acesso ao Judiciário, garantia Constitucional, uma vez 

que se busca receber a diferença do valor pago pela requerida. Dessa 

forma comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 38.160,00 (trinta e oito mil e cento e 

sessenta reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez 

permanente média (50%) em membro inferior esquerdo”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/09/2003, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Fernando Henrique de Oliveira em face de Seguradora Líder 

Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(29/09/2003) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017328-53.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dayana Angélica de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 
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Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19601849) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19601383. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25395437) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 25173071), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, necessidade 

de adequação do valor da causa, inépcia da inicial pela ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

25731297), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Dayana Angélica de Souza em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide, necessidade de adequação do valor da causa, 

inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, ausência de requerimento administrativo. Em 

relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não 

instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. 

Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que a periciada apresenta 

“incapacidade física leve (25%) em lesão neurológica”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 
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revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em lesão neurológica como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em lesão neurológica, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dayana Angélica de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em lesão neurológica, 

corrigido monetariamente data do sinistro (12/02/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1039697-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1039697-41.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Helder Evaldo Iastrenski em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/06/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 23747592) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 23747179. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 26376978) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25306285), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

irregularidade na representação processual, impugnação à justiça gratuita 

e o comprovante de endereço em nome de terceiro. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 26613707, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Helder Evaldo Iastrenski em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, irregularidade 

na representação processual, impugnação à justiça gratuita e o 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 
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seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

REJEITO a preliminar de assinaturas divergente, tendo em vista que a 

presente via é inadequada para se discutir a questão levantada, sendo 

certo que seria necessária uma instauração de incidente. REJEITO, ainda, 

a preliminar de impugnação aos benefícios da justiça gratuita, tendo em 

vista que a parte requerida não comprovou a possibilidade financeira da 

parta autora. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento 

Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente residual (10%) em estrutura 

crânio facial”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/06/2019 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente leve em estrutura crânio facial, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em estrutura crânio 

facial, em um grau de 10% (dez por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do 

valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Helder Evaldo Iastrenski em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.350,00 (um mil 

trezentos e cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (08/06/2019) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1041203-52.2019.8.11.0041
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VANDERLEI CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)
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ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041203-52.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanderlei Cardoso da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 
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de trânsito, ocorrido em 31/12/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24087962) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexos ao ID – 24087832. Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 26373835) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID – 25288335), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo, a necessidade de adequação do valor da 

causa e a carência da ação em razão do pagamento da cobertura em 

sede administrativa. Impugnação à contestação conforme id 27225097, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Vanderlei Cardoso da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a necessidade de adequação 

do valor da causa e a carência da ação em razão do pagamento da 

cobertura em sede administrativa. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO, ainda, a preliminar de 

carência da ação em razão do pagamento da cobertura em sede 

administrativa, tendo em vista que a mesma se confunde com o mérito e 

será analisada em momento oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em membro inferior direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 31/12/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 
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um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), conforme id 24088250, resta um saldo 

a receber equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Vanderlei Cardoso da Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (31/12/2017) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005858-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE GOMES CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIBERTY SEGUROS S/A (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005858-59.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Eunice Gomes Correia em desfavor de Liberty Seguros S/A. 

Formulado pedido de desistência conforme ID nº 22734308, antes da 

citação da parte requerida. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora conforme 

ID nº 22734308, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, 

visto que a desistência ocorreu antes da triangularização processual. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014095-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL BENEDITO SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014095-48.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maxuel Benedito Silva Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/09/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 19188489) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19188457. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25398931) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24397193), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, adequação do 

valor da causa, inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

essenciais à propositura da demanda e a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 25569877), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Maxuel Benedito Silva Santos em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, adequação do valor da causa, inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos essenciais à propositura da demanda e a 

ausência de requerimento administrativo. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 
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seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia 

pela extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a 

parte autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à 

propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 

6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) na mão direita”. 

Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 24/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão direita, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Maxuel Benedito Silva Santos em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente na mão direita, corrigido monetariamente data do 

sinistro (24/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 
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pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020297-41.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Luiz Alves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 02/03/2019 certidão de ocorrência anexado (ID – 

20036457) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento procedente a 

ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo no montante 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID 20036452. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 26613204) foi realizada audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 25494485), alega à requerida, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, a adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (ID 28276614), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João Luiz 

Alves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda, a adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO a preliminar de ausência de 

interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de Atendimento 

Médico, comprovando o acidente e atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) no ombro direito”. 

A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 
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deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

João Luiz Alves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 

para condenar a requerida: a) ao pagamento R$ 1.687,50 (um mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente no ombro direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (02/03/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031475-84.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Brenno Felix Amorim do Nascimento em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/03/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 21826757) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e 

vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 21826743. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25397818) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25153058), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (ID 25849581) reiterando os termos da exordial. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Brenno Felix Amorim do Nascimento em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo, a necessidade de adequação do valor da 

causa e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 
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demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais). O autor 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em 

sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez 

permanente leve (25%) em membro inferior esquerdo”. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Brenno Felix Amorim do Nascimento em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (15/03/2019) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015040-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015040-35.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luis Fernando de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 06/05/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19351996) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 
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procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19351641. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25422993) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 25340908), alega à 

requerida a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a necessidade 

de adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

25675939), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Luis Fernando de Souza em 

face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de alteração do 

polo passivo da lide, a necessidade de adequação do valor da causa e a 

ausência de requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que O periciado apresenta “incapacidade física como 

intensa (75%) no ombro esquerdo”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 
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um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Luis Fernando de Souza em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(06/05/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015169-40.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ronaldo Rodrigues em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 13/01/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19371346) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em decorrência de sua 

invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos ao ID – 19370683. 

Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, 

designada audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da 

parte requerida. Conforme (ID – 25430022) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 

pericial. Na contestação (ID – 25338465), alega à requerida a preliminar de 

alteração do polo passivo da lide e a necessidade de adequação do valor 

da causa. A parte autora impugnou a contestação (ID – 27980670), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Ronaldo Rodrigues em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide e a 

necessidade de adequação do valor da causa. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 
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argumento do julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física leve (25%) em estrutura crânio 

facial”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/01/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em estrutura crânio facial, em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O 

reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo 

inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado 

à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima 

com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, o requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID. 19371348) no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ronaldo Rodrigues em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estrutura crânio 

facial, corrigido monetariamente data do sinistro (13/01/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por 

restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), corrigido 

monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do efetivo 

pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), a partir da citação. c) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015071-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS ARAUJO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015071-55.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maycon Douglas Araújo Souza em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 
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acidente de trânsito, ocorrido em 23/12/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 19355928) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 19355921. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25423004) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24397704), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 26641578), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Maycon Douglas Araújo Souza em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) na mão direita”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/12/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 
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Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão direita, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Maycon Douglas Araújo Souza em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente na mão direita, corrigido monetariamente data do 

sinistro (23/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1038327-27.2019.8.11.0041
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NILTON CESAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038327-27.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Nilton Cesar dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 19/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 23136797) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e 

cinco centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 23136189. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

28706070) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25535423), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

em razão da ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, carência da ação pelo pagamento da cobertura em sede 

administrativa. A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID – 

29137253), reiterando os termos da exordial. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Nilton Cesar dos Santos em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial 

em razão da ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

demanda, carência da ação pelo pagamento da cobertura em sede 

administrativa. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do 

processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte autora não 

instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura da ação. 

Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 

5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 
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certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. REJEITO, ainda, a 

preliminar da carência da ação em razão do pagamento em sede 

administrativa, uma vez que a mesma se confunde com o mérito e será 

analisada em momento oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco 

centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) no tornozelo direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 19/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no tornozelo direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no tornozelo direito, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), conforme id 23136797, resta um saldo 

a receber equivalente a R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir 

da data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Nilton Cesar dos Santos em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente no tornozelo direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (19/02/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031907-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031907-06.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Robson de Almeida em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 01/02/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 21910392) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e 
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vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 21910132. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25430537) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25440074), 

alega à requerida, preliminarmente, a adequação do valor da causa e a 

ausência de requerimento administrativo prévio. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação (ID – 25712002), reiterando os termos da 

exordial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Robson de Almeida em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Robson de Almeida em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (01/02/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017292-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 509 de 651



HERLYS CRISTINA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1017292-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Herlys Cristina Pereira da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 25/01/2019, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 19595923) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexos ao ID – 19595914 Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 25430140) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte 

requerida apresentou contestação, conforme id 25323098. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no ID 25766943, reiterando os 

termos da exordial. Manifestação das partes a respeito do laudo pericial 

acostado (ID – 25497123; 28038310). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Herlys Cristina Pereira da Silva em face 

de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. Inexistindo 

preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove 

mil novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “incapacidade física como leve (25%) no pé 

esquerdo”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/01/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Herlys Cristina Pereira da Silva em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no pé esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (25/01/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 
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que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015155-56.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015155-56.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wellington Diniz Benevides em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 23/03/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19368344) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19367934. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25430017) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25152863), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 26644121, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Wellington Diniz Benevides em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve o pedido administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido 

na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e 

prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente leve 

(25%) em membro inferior esquerdo”. Cumpre esclarecer que as 

hipóteses de impedimentos ou suspeição do juiz são taxativas, conforme 

disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente 

caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – 

Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 
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deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 23/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Wellington Diniz Benevides em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (23/03/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011047-81.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gian Lucas de Oliveira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 11/11/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 18726778) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexos ao ID – 18726766. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

24334135) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24208333), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa e a inépcia da 

inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

demanda. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 28716984, 

reiterando os termos da exordial. Manifestação das partes a respeito do 

laudo pericial (ID – 24773405; 28542228). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Gian Lucas de Oliveira em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação a preliminar de necessidade 

de alteração do polo passivo, a necessidade de adequação do valor da 

causa e a inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis 

à propositura da demanda. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 
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trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. Ainda, em sede de preliminar, o 

requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento do mérito, 

sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os documentos 

essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, 

da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela 

Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de óbito, registro da ocorrência no 

órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso 

de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, 

constata-se que, num juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em 

comprovar tanto o acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo 

as exigências estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, 

IMPROCEDE a preliminar de inépcia da inicial, pela ausência de 

documentação imprescindível, sendo imperioso destacar que a suficiência 

dos documentos acostados para a comprovação do direito ora pretendido 

se confundem com o mérito da ação, razão pela qual com ele será 

apreciado. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 

(trinta e nove mil novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

intensa (75%) no tornozelo esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Gian Lucas de Oliveira em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 
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pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (11/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038602-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE SOUZA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038602-73.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Manoel de Souza Arruda em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/06/2019, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 23222590) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 23220861. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28704704) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 28042854), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo da 

demanda, a necessidade de adequação do valor da causa e a ausência 

de requerimento administrativo prévio. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 29451638), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Manoel de 

Souza Arruda em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, necessidade de alteração do polo passivo da demanda, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 
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pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Manoel de Souza Arruda em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (16/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016179-22.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dalmir Diego Comin em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 25/10/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 19487191) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 19486927. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25379872) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25262024), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a carência da ação em razão do pagamento da cobertura em 

sede administrativa. A parte autora apresentou impugnação à contestação 

(ID – 26639477), reiterando os termos da exordial. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Dalmir Diego Comin em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a preliminar 

de necessidade de adequação do valor da causa e a carência da ação em 

razão do pagamento da cobertura em sede administrativa. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. REJEITO, ainda, a preliminar da carência da ação em 

razão do pagamento em sede administrativa, uma vez que a mesma se 

confunde com o mérito e será analisada em momento oportuno. Rejeitadas 

as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em 

síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 
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ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 25/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), conforme id 19487193, resta um saldo a 

receber equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à 

pretensão indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe 

socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil 

subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo 

evento narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na 

forma do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Dalmir Diego Comin em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(25/10/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033543-07.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Daniele Moreira Cunha em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 09/02/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 22179566) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 22179229. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25438690) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25502871), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, a 

necessidade de adequação o valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação, 

conforme ID 26767493, reiterando os termos da exordial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Daniele Moreira 
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Cunha em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o 

julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, a necessidade de 

adequação o valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou 

suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do 

CPC. Assim, configura-se para o presente caso a impossibilidade de 

qualquer arguição futura acerca de suposto impedimento ou suspeição 

dessa magistrada, conforme recente julgado do TJAP – Exceção de 

Impedimento Cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 

29/11/2017. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 09/02/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 
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responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Daniele Moreira Cunha em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(09/02/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1007920-38.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gabriel Bento dos Santos Moreira em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 18/11/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 18251421) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 18251418 Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 23087232) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. A parte requerida apresentou contestação, 

conforme id 22908020, suscitando, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no ID 27829772, reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Gabriel Bento 

dos Santos Moreira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, a necessidade de 

adequação o valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. 

Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida 

afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 
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não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) no pé direito”. 

Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 18/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé direito em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gabriel Bento dos Santos Moreira em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(18/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011534-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CATARINO AGUIAR FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011534-51.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Joaquim Catarino Aguiar Ferreira em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 28/06/2018, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 18806362) que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 

condenada a indenizá-lo no montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil 

novecentos e vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexos ao ID – 18805935 Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 24361318) foi realizada a audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A parte 

requerida apresentou contestação, conforme id 24477223. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no ID 28796839, reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 
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proposta por Joaquim Catarino Aguiar Ferreira em face de Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Inexistindo preliminares 

a serem analisadas, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em 

síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove 

mil novecentos e vinte reais). O autor juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento 

médico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. 

A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como leve (25%) no pé 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 28/06/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé esquerdo, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Joaquim Catarino Aguiar Ferreira em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente no pé esquerdo, 

corrigido monetariamente data do sinistro (28/06/2018) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013180-96.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Debora Vasconcelos de Jesus em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 07/08/2016, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 19051316) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 19051306. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

25392167) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25072745), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, 

inépcia da inicial pela ausência dos documentos essenciais a propositura 

da demanda e a ausência de requerimento administrativo. A parte autora 

apresentou impugnação, conforme ID 26643623, reiterando os termos da 

exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 
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por Debora Vasconcelos de Jesus em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, inépcia 

da inicial pela ausência dos documentos essenciais a propositura da 

demanda e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Ainda, em sede de preliminar, o requerido pleiteia pela 

extinção do processo sem julgamento do mérito, sustentando que a parte 

autora não instruiu a inicial com os documentos essenciais à propositura 

da ação. Estabelece o artigo 5º, § 1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in 

verbis: “Art. 5º - O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado. § 1 o A indenização referida neste artigo 

será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, 

em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da 

sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos 

seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) 

certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a 

prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada 

pela Lei nº 8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num 

juízo de cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o 

acidente, quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências 

estabelecidas no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar 

de inépcia da inicial, pela ausência de documentação imprescindível, 

sendo imperioso destacar que a suficiência dos documentos acostados 

para a comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito 

da ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/08/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 
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0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Debora Vasconcelos de Jesus em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(07/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020698-40.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Clauri Morony Pinto Jensen em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 05/07/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 20105804) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram 

os documentos anexos ao ID – 20105798 Pela decisão inicial foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de 

conciliação e determinada a citação e intimação da parte requerida. 

Conforme (ID – 26622878) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID – 26421056), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

alteração do polo passivo, a necessidade de adequação do valor da 

causa e a carência da ação em razão do pagamento da cobertura em 

sede administrativa. Impugnação à contestação conforme id 26651812, 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Clauri Morony Pinto Jensen em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o 

requerido suscitou em sede de contestação, preliminarmente, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a necessidade de adequação 

do valor da causa e a carência da ação em razão do pagamento da 

cobertura em sede administrativa. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 
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dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. No que tange ao alegado da necessidade de adequação do 

valor da causa, em que pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo 

não afasta ou suscita qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do 

mérito da ação, razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como 

argumento do julgamento do mérito. REJEITO, ainda, a preliminar de 

carência da ação em razão do pagamento da cobertura em sede 

administrativa, tendo em vista que a mesma se confunde com o mérito e 

será analisada em momento oportuno. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o 

acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial 

realizada em sessão de conciliação atestou que o periciado apresenta 

“invalidez permanente intensa (75%) em membro inferior esquerdo”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz 

jus à indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça 

sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme a edição da 

Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em 

caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional 

ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do 

seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, a 

possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 05/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta 

e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74, totalizando R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Considerando que a parte requerente já recebeu 

administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos), conforme id 20105804, resta um saldo 

a receber equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Clauri Morony Pinto Jensen em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (05/07/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027070-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LEITE DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740-O 

(ADVOGADO(A))

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027070-39.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por Regina Leite do Nascimento em desfavor de CONCREMAX 

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda. Sustenta a parte autora que em 

12/03/2013 firmou com a Requerida um instrumento particular de 

compromisso de compra e venda de bem imóvel para entrega futura no 

Residencial Francisca Loureiro Borba, no valor de R$79.000,00 (setenta e 

nove mil reais) e entrega da obra se realizaria em 30 de setembro de 2014, 
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todavia, na data aprazada a entrega não se efetivou, tendo procedido a 

entrega das chaves somente em Agosto de 2016. Requer, diante dos 

fatos, o julgamento procedente da ação com a condenação da Requerida 

no pagamento de indenização de perdas e danos consistente em danos 

materiais a ser restituído em dobro desde setembro de 2014 até agosto de 

2016, Lucros cessantes desde setembro de 2014 até agosto de 2016, e 

Danos morais no importe de R$38.160,00 (trinta e oito mil, cento e 

sessenta reais). Deu à causa o valor de R$ 57.120,00 (cinquenta e sete 

mil, cento e vinte reais). Decisão inicial conforme ID 15038462, foi deferido 

os benefícios da justiça gratuita, deferido à inversão do ônus da prova e 

determinada a citação da requerida. Realizada audiência de conciliação 

conforme termo ID 15942901, sem êxito. Citada, a requerida apresentou 

contestação conforme ID 16403800, acompanhada dos documentos. 

Impugnação conforme ID 16764931. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Ordinária de Indenização 

por Danos Materiais e Morais proposta por Regina Leite do Nascimento em 

desfavor de CONCREMAX Concreto Engenharia e Saneamento Ltda., 

visando o pagamento de indenização de danos materiais e morais em 

decorrência do descumprimento do prazo de entrega do imóvel. O deslinde 

da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. Os princípios jurídicos protetivos do 

consumidor estampados no Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse social (Art. 1º), circunstância esta que 

relativiza o “pacta sunt servanda”, autorizando, em consequência, a 

revisão judicial dos contratos porque não importa apenas a concepção no 

momento da manifestação de vontade (consenso), mas principalmente os 

efeitos sociais do contrato. O Judiciário, na condição de Poder de Estado, 

através de seus agentes, tem o dever de zelar pelo interesse social, 

ditado pelo ordenamento jurídico. Nas relações contratuais estabelecidas 

por meio de contratos de massa (ou de adesão), em que a vontade das 

partes perde a condição de elemento preponderante, conforme a nova 

concepção que se deve ter do contrato, o CDC surge como via legal e 

obrigatória para o reequilíbrio das relações, especialmente no que respeita 

ao controle das cláusulas abusivas. Induvidoso, no presente caso, 

estarmos diante destes contratos, em que uma das partes tem a liberdade 

de contratar, ou não, mas não de discutir as cláusulas dos contratos. 

Todavia, importante destacar que o reconhecimento da aplicação das 

diretrizes previstas no CDC ao contrato revisando, por si só, não 

asseguram a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor. Na 

espécie, tendo sido a requerida a fornecedora do produto (imóvel 

adquirido pela parte autora) e sendo discutido o atraso na entrega da obra 

a relação de direito material estabelecida é de consumo. Nesta situação, 

os demandantes são considerados consumidores (art. 2º do CDC), 

enquanto as demandadas estão na condição de fornecedoras (art. 3º do 

CDC). Assim sendo, aplicável a espécie o Código de Defesa do 

Consumidor. Com efeito, não há dúvida de que o atraso na entrega da 

obra se deu por responsabilidade única da requerida CONCREMAX 

Concreto Engenharia e Saneamento Ltda, situação que deu azo ao 

rompimento contratual, visto que, mesmo com a cláusula que autorizava o 

atraso em seis meses, a requerida não entregou o condomínio adquirido. 

Não se discute na presente demanda a abusividade ou não da cláusula de 

prorrogação, visto não ter sido este o pedido do autor, porém, na sua 

existência a prorrogação deve ser considerada. Quanto ao alegado 

atraso, a requerida admitiu que houve o extrapolamento do prazo para 

entrega da obra. Conquanto a tentativa de atribuir a culpa pelo atraso na 

entrega da obra a terceiros, verifico que os motivos apresentados (falta 

dos materiais, ausência de mão de obra, excesso de chuvas, atraso do 

cartório e da concessionária de água e esgoto, demora na liberação do 

“Habite-se” pela Prefeitura) são inerentes ao próprio empreendimento, 

mormente devem ser previstos quando da celebração do negócio jurídico 

pela executora da obra. Desta feita, as malfadadas razões apresentadas 

não prestam a justificar e revestir de legalidade o confesso 

inadimplemento contratual da requerida, sendo ilegal o repasse desse 

ônus aos consumidores. Por conseguinte, o imóvel deveria ser entregue 

no mês de setembro de 2014, com a ressalva de prorrogação da entrega 

das chaves para até 180 (cento e oitenta) dias, porém, somente foi 

entregue em agosto de 2016. Com isso, resta comprovada e evidenciada a 

desídia da requerida, bem como os transtornos causados à autora e as 

consequências advindas do adiamento do sonho de receber seu imóvel. 

Destaco ainda que o caso em tela não retrata uma mera frustração do 

cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que 

proporcionaria à autora a modificação de todo o seu planejamento 

financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento. Além 

disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, 

prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, 

a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente. 

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um 

negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto 

útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o 

rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com 

extremo sacrifício. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – 

PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

– INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – 

CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO.A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva 

para responder,por indenização decorrente da demora na entrega de 

imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do 

empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da 

construtora. A frustração, decepção e insegurança em razão do 

recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como 

acreditavam os compradores, configura dano moral passível de 

indenização. O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel 

por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear 

indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do 

imóvel durante o período da mora.” (RAC n. 38226/2018, 3ª Câm. de Direito 

Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.08.2018) “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA 

INCORPORADORA - AFASTADA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO 

BEM EVIDENCIADO - LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL NO PERÍODO DA 

MORA - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - QUANTUM RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - COBRANÇA DA 

COMISSÃO DE CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA 

VIDA" - TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PROMITENTE COMPRADOR - 

POSSIBILIDADE - PRÉVIA INFORMAÇÃO NO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL 

COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - 

RECURSO REPETITIVO RESP 1.601.149/RS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não há falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' de uma das 

requeridas, se ambas integram o mesmo grupo econômico, fato que, por si 

só, a legitima para integrar a lide no polo passivo. A incorporadora, na 

condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva 'ad causam' 

para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título 

de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso Repetitivo, Tema 

939). Se no contrato de promessa de compra e venda do Programa Minha 

Casa, Minha Vida há prévia informação do preço total da aquisição da 

unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, 

incabível a devolução ao promitente comprador do valor pago pela 

intermediação imobiliária. (REsp 1.601.149, Recurso Repetitivo, Tema 960). 

É possível a responsabilização da empresa que exerce atividade de 

construção e incorporação por danos materiais e morais decorrentes do 

atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e 

venda, máxime se por prazo excessivo. Não é caso de reduzir o valor da 

indenização por dano moral, se fixada em observância ao princípio da 

razoabilidade.” (RAC n. 178810/2015, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. 

Guiomar Teodoro Borges, j. 29.08.2018) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – 

REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO 

E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL 

CONFIGURADO – QUANTUN ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo 

passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como 

agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, 

continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos 

pactuados. Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado 

caso fortuíto ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados 

pelo consumidor. O descumprimento dos termos contratuais, no caso de 
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atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou 

transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de 

angustia à expectativa de residir em causa própria. “Manifesta 

abusividade na estipulação de penalidade apenas para o descumprimento 

das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato sem nada 

estatuir acerca da mora do fornecedor.” (REsp 1548189/SP)” (RAC n. 

30799/2018, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa 

Farias, j. 28.08.2018) Visto isso, passo à análise do quantum indenizatório 

arbitrado. É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, 

incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, 

porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à 

reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores 

pré-estabelecidos para cada caso. Correto é que a indenização 

decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e 

moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à 

proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o 

envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, 

as características individuais e o conceito social das partes. Assim sendo, 

tendo como referência os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como se levando em conta a intensidade da 

ofensa, sua repercussão na esfera íntima do ofendido, além da condição 

financeira do ofensor, é de se ver que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), é suficiente para compensar o autor pelos danos morais sofridos, 

corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta decisão. No que concerne aos danos 

materiais, o autor pleiteia a restituição das parcelas pagas em dobro desde 

setembro de 2014 até agosto de 2016, lucros cessantes desde setembro 

de 2014 até agosto de 2016. Todavia, deve-se considerar o prazo de 180 

dias de prorrogação, que é licito, para que então seja considerada a mora 

do requerido, ou seja, o requerido constituiu-se em mora em março de 

2015, perdurando até a entrega do imóvel em agosto de 2016. O STJ já se 

posicionou no sentido de que o atraso na entrega da obra, quando 

injustificado, traz para o adquirente direito à indenização por lucros 

cessantes, traduzindo este naquilo que o lesado razoavelmente deixou de 

ganhar, em decorrência da conduta ilícita perpetrada pelo ofensor, 

havendo presunção relativa do prejuízo da compradora pela demora na 

entrega do empreendimento. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA RECONHECIDA COM BASE NA INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL E REEXAME DE PROVAS. CASO FORTUITO. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RESTITUIÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS PELO PROMITENTE COMPRADOR. NECESSIDADE . 

SÚMULA 543/STJ. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A alteração das premissas fáticas adotadas 

pelo Tribunal a quo, no tocante à legitimidade passiva da segunda 

agravante para responder pelos danos causados ao adquirente do imóvel 

em razão do atraso injustificado na entrega da obra, assim como a análise 

da alegação de ocorrência de caso fortuito, tal como requerida, 

demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fática e probatória 

dos autos, providência vedada no recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 

do STJ. 2. De acordo com o entendimento sumulado desta Corte, "na 

hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor" (Súmula 543/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte 

assinala "ser cabível, na hipótese de rescisão de promessa de compra e 

venda de imóvel por inadimplemento da promitente-vendedora, a 

condenação desta ao pagamento de indenização por lucros cessantes, 

sendo dispensável a prova desses" (AgInt nos EDcl no REsp 

1.562.007/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

07/06/2018, DJe de 19/06/2018). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (AgInt no REsp 1809522/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 

QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 22/10/2019). AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA 

DE IMÓVEL. 1. Para suplantar a conclusão firmada pelo Tribunal de origem 

- acerca da não caracterização de caso fortuito (ou força maior) que 

justificasse a exclusão da responsabilidade da construtora no atraso da 

entrega do imóvel objeto da demanda - revelar-se-ia necessária a 

interpretação de cláusulas contratuais e a incursão no acervo 

fático-probatório dos autos, providências inviáveis no âmbito do 

julgamento de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 2. 

Consonância entre o acórdão estadual e a jurisprudência desta Corte, no 

sentido de que o atraso na entrega do imóvel (objeto de compromisso de 

compra e venda), sobretudo após o esgotamento da prorrogação 

estipulada, enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes 

durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o 

prejuízo do promitente comprador (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09.05.2018, DJe 22.05.2018). 3. 

"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda 

de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a 

imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - 

integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente 

vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem 

deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 4. Agravo interno não 

provido. (AgInt no REsp 1813470/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019). No que tange a 

restituição dos valores pagos no período do atraso, entendo que incabível 

tal pleito, uma vez que não se trata de rescisão contratual, e a autora já 

está sendo indenizada pelo atraso, e a restituição seria uma dupla 

penalidade ao requerido, pelos mesmos fatos. Deixo de enfrentar os 

demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para 

diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, 

agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do 

art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação 

Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por 

Regina Leite do Nascimento em desfavor de CONCREMAX Concreto 

Engenharia e Saneamento Ltda. para : a) Condenar o requerido ao 

pagamento de lucros cessantes em R$13.430,00 (treze mil, quatrocentos 

e trinta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, 

considerando o valor mensal de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) 

de março de 2015 a agosto de 2016. b) Condenar o requerido ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a titulo de danos morais a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% 

ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). c) Condeno o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000082-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIANO DE SOUZA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000082-15.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Adriana Mariano de Souza Cruz em desfavor de Banco 

Santander S/A (Sucesso Banco ABN Real) Formulado pedido de 

desistência conforme ID nº 22699623, antes da citação da parte 

requerida. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora conforme ID nº 22699623, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a 

desistência ocorreu antes da triangularização processual. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 525 de 651



Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000074-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000074-38.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Guilherme Rodrigues de Oliveira em desfavor de Banco 

Santander S/A (Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de 

desistência conforme ID nº 24218318, antes da citação da parte 

requerida. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora conforme ID nº 24218318, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a 

desistência ocorreu antes da triangularização processual. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024009-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE CARVALHO DE MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024009-44.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Luzinete Carvalho de Miranda em desfavor do Banco 

Santander S/A (Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de 

desistência conforme ID nº 22699618, antes da citação da parte 

requerida. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora conforme ID nº 22699618, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a 

desistência ocorreu antes da triangularização processual. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000420-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000420-86.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Luiz Guilherme de Oliveira em desfavor de Banco Santander 

S/A (Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de desistência 

conforme ID nº 24213032, antes da citação da parte requerida. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora conforme ID nº 24213032, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a 

desistência ocorreu antes da triangularização processual. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020363-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NUNES DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020363-21.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Marcos Nunes de Paula em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a parte autora que é usuária dos 

serviços prestados pela requerida, por meio da matricula nº 6/229169-8 e 

nos meses de dezembro/2018 até março/2019, nos valores de R$ 600,03 

(seiscentos reais e três centavos), R$ 373,16 (trezentos e setenta e três 

reais e dezesseis centavos), R$ 320,14 (trezentos e vinte reais e 

quatorze centavos) e R$ 420,53 (quatrocentos e vinte reais e cinquenta e 

três centavos). Informa que após a troca do medidor pela requerida, a 

fatura referente ao mês de abril/2019 foi expedida cobrando um valor de 

R$ 132,10 (cento e trinta e dois reais e dez centavos). Relata que as 

faturas contestadas estão cobrando valores exorbitantes, não refletindo o 

real consumo do autor. Requer a concessão de tutela de urgência para 

que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços ao imóvel, bem 

como suspenda a cobrança das faturas referentes aos meses de 

dezembro/2018 até março/2019, e o julgamento procedente da ação a fim 

de que seja reconhecida a procedência dos pedidos, para revisar todas 

as faturas pagas, quais sejam, de maio/2018 até o mês de abril/2019, para 

considerar o consumo real, na média a ser aferida pelo novo medidor, ou 

na tarifa mínima, procedendo a devolução dos valores a maior, declarando 

a nulidade do parcelamento realizado, condenando ao pagamento de 

indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Pugnou pelos benefícios da Justiça Gratuita e pela inversão do ônus da 

prova. Deu a causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Despacho 

inicial conforme ID 20203512, ocasião em que foi deferido o pedido de 

antecipação de tutela a fim de restabelecer o fornecimento dos serviços 

ao imóvel da parte autora. Audiência de conciliação que ocorreu conforme 

termo ID 22540600, sem êxito. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 23231541, impugnando a justiça gratuita concedida, 

sustentando ser legitima a cobrança do consumo de energia. Impugnação 

à Contestação conforme ID 24750159. Pedido de tutela de urgência 

incidental conforme ID 27395650, que foi indeferida pela decisão ID 

28995855. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada 

por Marcos Nunes de Paula em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A O artigo 355 do Código de Processo Civil e 

dispõe que: Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas; II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no 

art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 . No 

caso dos autos, observa-se a desnecessidade de outras provas, 

passando de imediato ao julgamento do mérito. Inicialmente, registre-se 

que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada 

pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e 

interesse social (artigo 1º da Lei 8078/90). Neste aspecto, tem o 

consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se; a) - a 

facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6º, do CDC); b) 

a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 

6º, do CDC). Alega a parte autora que, é cliente da concessionária 

requerida pela por meio da matrícula nº 6/229169-8, adimplente com todas 
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as suas obrigações, e foi surpreendida com a referentes aos meses de 

dezembro/2018 até março/2019, extremamentes abusivas, que não 

correspondem com o consumo real da residência. A remuneração pela 

prestação do serviço de fornecimento de energia não tem natureza 

jurídica tributária (taxa), mas constitui tarifa cujo valor deve guardar 

relação de proporcionalidade com o serviço efetivamente prestado, sob 

pena de enriquecimento sem causa. O autor logrou produzir prova do fato 

do serviço ao demonstrar a ocorrência de aumento desproporcional do 

consumo. De outro turno, verifica-se que a requerida não se desincumbiu 

do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do consumidor, conforme exigido pelo artigo 373, inciso II, do 

CPC e pelo artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Inegável a 

responsabilidade da concessionária demandada. A requerida não 

demonstrou a regularidade do equipamento nem da medição do consumo, 

impondo-se o recálculo do cobrado nos meses impugnados. O autor, por 

outro lado, tentou solucionar o problema junto à requerida, consoante 

comprovam os protocolos administrativos que instruem a inicial. Nesse 

contexto, cabia à requerida demonstrar a inocorrência de excesso de 

consumo do autor. Inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o 

ônus de sua inércia. Além disso, a suspensão do serviço foi utilizada 

como meio coercitivo para pagamento da cobrança ilegítima, o que se 

afigura reprovável. Além disso, não houve a prévia comunicação, o que 

torna a conduta ainda mais gravosa. Nesse contexto, caracterizada a 

falha na prestação do serviço, impõe-se a desconstituição da fatura com 

valor superior à média de consumo, ensejando o refaturamento da conta 

pela média das faturas anteriores. No que tange aos danos morais, 

vejamos. Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de 

três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou 

omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre 

esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código 

Civil: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” "Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, 

Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, 

ensina que: "Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em 

primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o 

comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de 

lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em 

termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao 

direito não teria havido o atentado a bem jurídico." Para que fique 

caracterizado o dano moral é indispensável que o ato apontado como 

ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica 

do homem médio e causar-lhe prejuízo. De modo algum pode o julgador ter 

como referência para averiguar a ocorrência de dano moral, a pessoa 

extremamente melindrosa ou aquela de constituição psíquica 

extremamente to lerante ou insensíve l .  Nesse sent ido : 

"RESPONSABILIDADE CIVIL –DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - 

SENSIBILIDADE EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM 

MEDIANO. Deve ser negada a pretensão indenizatória de danos morais 

quando verificado que o aborrecimento sentido pela parte é mero fruto de 

uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os sentimentos do 

homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TJMG. 

Julgado em 29.10.2004). O artigo 14 do CPDC, estabelece que a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não 

responderá pela reparação dos danos causados ao consumidor se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiro. Nesta senda, plenamente devida a imposição 

de sanção pecuniária à requerida para o fim de, ao menos, abrandar os 

momentos de angústia e frustração suportados indevidamente pelo autor. 

Certo o dever de indenizar, no que concerne ao quantum, de se observar 

que a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 

justificando que a reparação venha constituir-se em enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento 

operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte 

econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 

doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às 

peculiaridades de cada caso. Por esta razão, considerando o valor 

indevidamente inscrito, fixo a condenação do requerido em R$ 6.000,00 

(seis mil reais). Quanto ao dano material, não verifico o nexo causal com o 

ilícito perpetrado pela requerida, visto que não afastada a necessidade do 

reparo da rede. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Marcos Nunes de 

Paula em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A. para: a) Determinar a revisão das faturas de maio/2018 até o mês de 

abril/2019 com base na média de consumo dos seis meses anteriores, 

devendo ser procedida a devolução dos valores pagos a maior, a serem 

verificados em sede de liquidação de sentença, devidamente corrigidos 

pelo INPC desde a data do efetivo pagamento e juros de 1% ao mês desde 

a citação. b) Declarar nulo o parcelamento efetuado pelo autor junto a 

requerida. c) Condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a 

título de danos morais; Torno definitiva concessão da liminar. Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da condenação. Transitado em julgado e nada 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e necessárias anotações. 

Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013055-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA FRANDOLOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013055-36.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosa 

Maria Frandoloso em desfavor de Banco do Brasil S/A. Sustenta a parte 

autora que é cliente do Banco do requerido, onde recebe seu salário, e ao 

se dirigir a sua agencia para solicitar o cartão da conta foi obrigada a 

pegar uma fila, mesmo o cartão já estando disponível para retirada. 

Informa que ficou três horas na fila e não foi atendida, tendo que retornar 

ao trabalho, e na segunda oportunidade novamente não conseguiu retirar 

o cartão na hora do almoço, sendo que na terceira tentativa, após 

aguardar quase três horas conseguiu retirar o cartão necessário para 

sacar o dinheiro do seu salário. Requer sejam condenados ao pagamento 

da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Deu a causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Decisão 

Inicial no ID 10587135. Audiência de conciliação que restou inexitosa 

conforme ID 16818069. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 11772085. Impugnação conforme ID 12005089. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosa Maria Frandoloso em 

desfavor de Banco do Brasil S/A onde o autor alega ter sofrido dano moral 

em decorrência de permanecer em fila de banco por tempo superior ao 

que estabelece a Lei Municipal para ser atendido. Profiro o julgamento 

antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a 

matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da 

causa as provas documentais contidas nos autos. Pois bem. O tempo de 

espera em fila de caixa de banco, além do tempo previsto na Lei Municipal 
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nº 4.601/2001, constitui, em princípio, mero aborrecimento e não enseja 

indenização por danos morais, pois dirige as sanções administrativas, que 

podem ser provocadas pelo usuário. No caso dos autos, a Autora 

permaneceu na agência bancária por mais de três horas, e foi até a 

agencia por três vezes, até ser atendido no caixa do banco, o que supera 

o tempo previsto em lei. É certo que a exptrapolação do tempo de espera, 

por si só, não é suficiente para gerar o direito indenizatório, havendo 

necessidade de demonstração de lesão ao patrimônio imaterial, elemento 

essencial à configuração da responsabilidade civil. Assim, o fato da 

autora ter permanecido em fila de banco, aguardando atendimento além do 

prazo estabelecido por lei municipal, por si só não configura dano moral, 

mas sim mero aborrecimento, chateação, desconforto, gerando apenas 

possibilidade de aplicação de multa administrativa correspondente. O dano 

moral é passível de indenização apenas quando há ofensa aos direitos da 

personalidade, o que não se aplica ao caso de mero aborrecimento, 

decorrente apenas da espera prolongada em fila de estabelecimento 

bancário. Sobre o assunto, o nosso E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

tem se manifestado no seguinte sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO – MERO DISSABOR - EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – NÃO RESTOU CONFIGURADO DANO MORAL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A só invocação de legislação 

municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de 

banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a 

sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário” (STJ – 

3ª Turma – REsp 1340394/SP – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j.07/05/2013, 

DJe 10/05/2013).(Apelação Cível 68986/2014 – 1ª Câmara Cível – Relator: 

Des. João Ferreira Filho – julgado em 18/11/2014). Em outro julgado a 

respeito do assunto, o STJ, tendo como Relatora a Eminente Ministra Maria 

Isabel Galloti, assim se manifestou: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. POUCO TEMPO DE ESPERA EM 

FILA DE BANCO. MERO DISSABOR. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZADO. 1. O pouco tempo de espera em fila de banco não tem 

o condão de expor a pessoa a vexame ou constrangimento perante 

terceiros, não havendo que se falar em intenso abalo psicológico capaz 

de causar aflições ou angústias extremas. 2. Situação de mero 

aborrecimento ou dissabor não suscetível de indenização por danos 

morais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (negritei) (STJ – 

AgRg no Ag. 1422960/SC – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVODE 

INSTRUMENTO – 4ª Turma – julgado em 27/3/2012). Assim, entendo estar 

ausente presente o requisito que autoriza o deferimento do pleito 

indenizatório, havendo necessidade de demonstração de lesão ao 

patrimônio moral, que dê ensejo à responsabilidade civil da instituição 

bancária. Vale ressaltar que, ainda que se considere a norma 

consumerista, não se mostra razoável a responsabilização objetiva do 

estabelecimento bancário, restando necessária a real comprovação do 

dano, o que não ocorreu no caso em analise. Portanto, por mais incomodo 

ou desconfortável que seja a demora em fila de banco, para casos como o 

presente, não posso entender como sendo capaz de atingir direitos 

personalíssimos do ser humano, numa perspectiva de direito moral, eis 

que a indenização decorre do vexame, da vergonha, do sentimento de 

desprestígio, da discriminação, de uma dor metafísica que fustiga a alma 

do indivíduo de forma acintosa ou profunda em que a pessoa se sinta 

reduzida ou aniquilada em sua existência jurídica. É certo que 

aborrecimentos rotineiros que não guardam identidade com o dano moral 

propriamente dito, pois traduzem dissabores que todos temos, em situação 

similares, eis que a questão moral exige a caracterização de parâmetros 

mais aprofundados, adstritos à esfera intima do lesado. No caso em 

questão, o requerente não se desincumbiu do seu ônus de provar a 

alegada ofensa, nem o dano moral sofrido, nos termos do art. 373, I, do 

CPC. Poderia ele, se estava descontente com seu tempo de espera, ter 

apresentado reclamação junto ao PROCON, órgão competente para punir 

administrativamente a instituição financeira pelo descumprimento da lei. 

Entretanto não fez isto, entendendo ter direito a indenização por danos 

morais. Não obstante, o descumprimento das instituições financeiras da 

norma legal, que prevê em seu art. 1º da Lei Municipal nº 4.601/2001 o 

tempo máximo de 15 minutos de espera, o fato de o autor ter ficado por 

cerca de uma hora em fila, não comprova ofensa direta a sua dignidade, 

humilhação ou constrangimento perante terceiros, suficiente para 

caracterizar o dano moral. Desta forma, não há que se falar em danos 

morais em favor do autor, tão pouco de indenização pecuniária, razão pela 

qual o pleito inicial não merece prosperar. Deixo de enfrentar os demais 

argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir 

a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Assim sendo, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação de Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Rosa Maria Frandoloso em desfavor de 

Banco do Brasil S/A.. Em consequência condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 

1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC. No entanto, 

como o Autor é beneficiário da Justiça Gratuita, à exigibilidade do crédito 

fica suspensa até a fluência do prazo de cinco anos, contados da 

sentença final, se até lá não houver alteração na situação de necessidade 

(art. 12 da LAJ). Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao 

interesse na execução da sentença. Nada requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e necessárias anotações. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034217-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA DANHONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA OAB - MT214450-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034217-53.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por 

Danos Morais ajuizada por Sonia Maria Danhoni em desfavor de LG 

Eletronics da Amazônia. Sustenta a parte autora que adquiriu um 

Smartphone LG G4 modelo H818P DUAL COURO MR CAM, na loja PONTO 

FRIO, em 03/11/2015, pelo valor de R$2.587,04 (dois mil e quinhentos e 

oitenta e sete reais e quatro centavos), conforme indicado na Nota Fiscal 

anexa. Após um período regular de uso, o Smartphone passou a ficar 

reiniciando de forma cíclica, sem iniciar definitivamente o sistema para o 

funcionamento adequado, portanto, vício que prejudica o funcionamento. 

Informa que por estar no prazo de garantia e se tratar de um Recall, em 

24/10/2016, a Reclamante compareceu a Assistência Técnica Autorizada 

LINNEA TELECOMUNICAÇÕES para requerer providências. Entretanto, a 

Requerida nega sanar o vício com fundamento da perda da garantia. 

Requer, a concessão de liminar para que a Fabricante Reclamada LG 

ELETRONICS DA AMAZÔNIA LTDA. sane o vício denominado bootloop no 

Smartphone LG G4 modelo H818P DUAL COURO MR CAM por meio do 

“Recall”, considerando que a Fabricante confessa e assumiu publicamente 

o erro do componente de hardware do Smartphone, confirmando-a no 

mérito, condenando, ainda, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Deu a causa o valor de o valor de R$12.587,00 

(doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais). Decisão inicial conforme ID 

11141289. Audiência de conciliação realizada conforme termo ID 

13201472, sem êxito. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 13180258, suscitando a ocorrência da decadência em sede 

de preliminar. Impugnação conforme ID 16076808. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada 

por Sonia Maria Danhoni em desfavor de LG Eletronics da Amazônia. No 

caso em tela, observa-se que após verificada a existência de vício no 

aparelho, a parte autora se dirigiu a uma Assistência técnica autorizada, 

em 24/10/2016, ocasião em que teve seu pedido de reparo indeferido. 

Resta notório que o autor decaiu no seu direito, uma vez que em se 

tratando de vício oculto em bem durável, o prazo decadencial de 90 dias 

começa a fluir a partir da constatação do defeito. Nesse sentido: 

"COMPRA E VENDA - CAMINHÃO USADO - INCIDÊNCIA CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - AGÊNCIA ESPECIALIZADA NA VENDA DE 

CAMINHÕES USADOS - FORNECEDOR - VÍCIO OCULTO - DECADÊNCIA - 

ART. 26 CDC - 90 DIAS. - Sendo a ré empresa destinada a comercializar 

caminhões usados, retirando seus lucros destas transações, se equipara 
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a fornecedor, nos termos do art. 3º, submetida, portanto, às normas do 

Código de Defesa do Consumidor. - O prazo decadencial concedido ao 

consumidor para reclamar judicialmente defeitos ocultos, apresentados em 

bens de consumo duráveis, é de noventa dias contados da data em que 

se constatou a presença do vício. - A decadência opera-se de maneira 

peremptória, atingindo, irremediavelmente, o direito, não estando sujeita a 

suspensão ou interrupção". (TJMG - Apelação Cível n.º 

2.0000.00.491932-6/000 - Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula - Pub. 

22.11.05). "INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO - DEFEITO 

OCULTO - PRAZO DECADENCIAL. Tratando-se da aquisição de veículo 

usado, sem garantia, decorrido o prazo decadencial para alegar defeito 

oculto, improcede a ação de reparação de dano."(TJMG - Apelação Cível 

n.º 2.0000.00 437731-5/000 - Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes - 

Pub. 16.02.05) "INDENIZAÇÃO VÍCIO DE QUALIDADE PRODUTO - VÍCIO 

OCULTO PRAZO DECADENCIAL ART. 26 § 3º DO CDC - 

RESPONSABILIDADE FORNECEDOR - DANOS MATERIAIS - DANOS 

MORAIS NÃO DEVIDOS - LUCRO CESSANTE - NECESSIDADE PROVA. - 

Em se tratando de relação consumerista, utiliza-se o CDC para 

regulamentar as relações. No caso de ocorrência de vício oculto, o prazo 

decadencial a ser observado é o preceituado no art. 26 § 3º do CDC." 

(TJMG - Apelação Cível n.º 2.0000.00.481337-8/000 - Rel. Des. Domingos 

Coelho - Pub. 27.08.05). Assim sendo, tendo a ação sido proposta em 

08/11/2017, resta configurada a decadência. Diante do exposto, nos 

termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, c/c o art. 26, § 3º do 

CDC, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Sonia 

Maria Danhoni em desfavor de LG Eletronics da Amazônia. Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa 

em face à gratuidade concedida. Transitado em julgado, arquivem-se os 

autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041385-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIKOLAS MARTINS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041933-97.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais ajuizada por Nicolas Martins Silva em desfavor 

de Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT (Centro Universitário de 

Várzea Grande – UNIVAG). Sustenta a parte autora que é usuária dos 

serviços prestados pela requerida cursando a graduação de medicina, 

mediante financiamento estudantil. Aduz que aderiu a sua opção de curso 

pelo SisFIES, não podendo alterar sua escolha de graduação ou terá que 

aguardar nova abertura do sistema para efetuar nova inscrição. Relata 

que cabe à requerida preencher as informações dos cursos 

disponibilizados junto ao SisFIES, tais como nome do curso, período das 

aulas, campus de oferta e informações financeiras. Informa que a 

requerida informou o valor das mensalidades de forma diferente, 

informando como valor da mensalidade a quantia de R$ 8.166,90 (oito mil 

cento e sessenta e seis reais e noventa centavos), o valor financiado pelo 

FIES R$ 7.692,40 (sete mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta 

centavos) e o valor de R$ 474,50 (quatrocentos e setenta e quatro reais e 

cinquenta centavos) a serem pagos por meio de recursos próprios. 

Acrescenta que, após o aditamento do contrato de financiamento, a 

requerida passou a cobrar valores exorbitantes, denominados como 

“recursos próprios”, nos meses de julho, novembro e dezembro, nos 

valores de R$ 2.773,74 (dois mil setecentos e setenta e três reais e 

setenta e quatro centavos), R$ 1.941,14 (um mil novecentos e quarenta e 

um reais e quatorze centavos) e R$ 1.941,14 (um mil novecentos e 

quarenta e um reais e quatorze centavos). Complementa que é indevida a 

cobrança de valores a maior a título de recursos próprios. Requer, diante 

dos fatos, o julgamento procedente da ação a fim de que seja declarada a 

inexigibilidade dos débitos de valores existentes a maior que o coberto 

pelo FIES, declarando ilegal de toda e qualquer cobrança adicional da 

Requerente, condenando o Requerido UNIVAG ao pagamento de 

indenização por danos materiais, referente aos valores eventualmente 

pagos a maior pelo Autor; condenando-a, ainda, ao pagamento de R$ 

40.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por Danos Morais. Deu à 

causa o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Decisão ID 16879795, 

concedeu em parte a tutela de urgência pretendida, a fim de que a 

requerida: a) efetue as cobranças das mensalidades e semestralidades 

conforme ofertado e contratado pelo FIES, com recursos próprios no valor 

remanescente de R$ 474,50 (quatrocentos e setenta e quatro reais e 

cinquenta centavos), com a possibilidade de aplicação de reajustes legais; 

b) para que a requerida suspenda a cobrança do valor a maior de R$ 

5.232,52 (cinco mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos) e; c) determinando a emissão da 2ª via dos boletos referentes 

aos meses de julho, novembro e dezembro/2018, retificando o valor sem a 

incidência de juros. Audiência de conciliação ocorreu conforme termo ID 

18555108, e restou inexitosa. Citada, a requerida apresentou contestação 

conforme ID 19082347. Impugnação ID 19422778. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Nicolas Martins Silva em desfavor de Instituição 

Educacional Matogrossense – IEMAT (Centro Universitário de Várzea 

Grande – UNIVAG), na qual a autora alega que, em virtude da existência 

de financiamento estudantil obtido junto ao FIES, as mensalidades junto à 

instituição de ensino requerida são subsidiadas em 100%, o que 

demonstra a impossibilidade da existência do débito informado pela 

requerida, sendo ilegais, portanto, toda forma de cobrança dos valores, 

requerendo, ainda, a suspensão de cobrança de qualquer valor além 

daqueles suportados 100% pelo FIES. Pugnou, assim, seja declarada a 

inexigibilidade dos débitos, declarando ilegal de toda e qualquer cobrança 

adicional da Requerente, já que não está estabelecido nos aditamentos do 

FIES, uma vez que o financiamento é 100%; condenando-a ao pagamento 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)a título de indenização por Danos 

Morais. Pois bem, como relatado, no caso, a requerente alega que em 

virtude da existência de financiamento estudantil obtido junto ao FIES, as 

mensalidades junto à instituição de ensino requerida são subsidiadas em 

100%, o que demonstra a impossibilidade da existência do débito 

informado pela requerida, sendo ilegais, portanto, toda forma de cobrança 

de valores e a indevida a inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes. Com efeito, o FIES foi instituído através da Lei n.º 

10.260/2001, a qual prevê a cobertura integral do custo de ensino dos 

acadêmicos beneficiados. Entretanto, a partir de 2014, o MEC passou a 

promover algumas modificações no referido fundo. O artigo 4.º, da Lei n.º 

10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.º 12.202/2010 estabelecia 

que "São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) 

dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das 

instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo 

Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 

1º em que estejam regularmente matriculados". Entretanto, em dezembro 

de 2016, através da Lei n.º 13.366/2016, os artigos 4.º e 4.º-B da Lei n.º 

10.260/2001 passaram a vigorar com a seguinte redação: "Art. 4º São 

passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos 

encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo 

pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo 

Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 

1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de 

qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º-B." 

Educação"(incluído pela Lei n.º 13.366/2016) Com isso, transferiu-se ao 

Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões 

relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados. E com 

o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o 

sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas 

ofertadas. Diante desse cenário, conforme amplamente noticiado nos 
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meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das 

semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada 

para 6,41%. Logo, mesmo para os cursos, cujo valor da semestralidade 

era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar 

somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 

42.983,70 no 2.º semestre de 2016. Na hipótese dos autos, as partes 

juntaram o requerimento de matrícula assinado quando do início do curso, 

do qual se extrai que o valor da semestralidade, correspondente ao 

período de janeiro a junho/2017 era de R$ 54.180,00 (cinquenta e quatro 

mil e cento e oitenta reais) divididos em 6 (seis) parcelas). Por sua vez, se 

extrai do contrato de financiamento estudantil realizado pela requerente 

contrato este, ressalte-se, firmado exclusivamente entre a autora e o 

FNDE Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, sem participação 

da instituição de ensino para o primeiro semestre do ano letivo de 2018 foi 

disponibilizado à interessada unicamente a quantia global de R$48.657,71 

(quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e um 

centavos), cabendo ao próprio aluno o pagamento das diferenças entre tal 

valor e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades. De se ver, 

assim, que a legislação que rege o financiamento estudantil previu a 

possibilidade de que o Agente Operador do FIES estabelecesse valores 

máximos para o financiamento, sendo que tal foi o que, a princípio, ocorreu 

no caso em apreço. Com efeito, a ata notarial ID 19082467 é documento 

que comprova que, efetivamente, o sistema eletrônico para o aditamento 

dos contratos de financiamento estudantil, cujas regras são ditadas pelo 

seu agente operador (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 

FNDE) e não pela IES, estaria limitando o valor da semestralidade, tal como 

argumentou a parte requerida em sua peça contestatória. Ou seja, à 

época em firmado o contrato com o FNDE, o valor destinado ao 

financiamento provavelmente era suficiente para a concessão de 

desconto integral na semestralidade do curso oferecido pela requerida 

(2013) de modo que os valores disponibilizados pelo FIES alcançavam 

totalmente o custo do semestre. Entretanto, conforme as novas regras, a 

partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos 

contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o 

financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e 

de R$ 42.983,70 para o 2.º semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a 

financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 

6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015. Contudo, algumas 

Instituições de Ensino Superior promoveram um aumento em suas 

mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento 

estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o 

limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme 

expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato 

de financiamento estudantil supracitado. A propósito, a requerida anexou 

aos autos correspondência eletrônica recebida do MEC em 20/06/2016, no 

qual formaliza consulta ao órgão a respeito das alterações promovidas no 

FIES, oportunidade na qual recebeu a seguinte orientação (ID 19082480): 

Informamos que de acordo com a Portaria normativa n°1, de 22 de Janeiro 

de 2010: art. 25o, § 2o. Na solicitação dos aditamentos realizados pela 

CPSA, o valor da semestralidade com desconto não poderá ultrapassar R$ 

39.000,00. O FNDE poderá estipular valores máximos e mínimos para 

financiamento ao estudante, bem como para os seus respectivos 

aditamentos, mediante a implementação de mecanismos para essa 

finalidade no SisFies. Ressaltamos ainda Caso haja diferença nos valores 

da semestralidade que ultrapasse este limite, estes valores deverão ser 

negociados com a IES e o estudante Por conseguinte, a dívida informada 

existe e é de responsabilidade da autora, possibilitando ao credor atuar de 

forma a cobrar seus valores, não havendo que se falar em 

descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição de 

Ensino Superior. Nesse sentido: E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL DA 

PARTE AUTORA – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIDA – 

MÉRITO – COBRANÇA DE DÍVIDA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

– ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – COMPROVAÇÃO DA 

AUSÊNCIA DE COBERTURA INTEGRAL PARA O PERÍODO INFORMADO – 

DÍVIDA RESIDUAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E 

NAQUELA CONHECIDA, DESPROVIDO . I- Na hipótese, as teses referentes 

ao reajuste abusivo das mensalidades escolares dos cursos ofertados 

pela IES recorrida, tampouco de cobrança de valores diferenciados a título 

de mensalidades escolares para estudantes contratantes ou não do FIES 

do mesmo período do curso, da publicidade supostamente enganosa 

veiculada pela IES recorrida ou, ainda, de nulidade da Cláusula 6.1 do 

contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, 

em razão da sua abusividade, constituem inovação recursal inviável de 

ser examinada, eis que não se extrai da exordial qualquer alegação nesse 

sentido. II- Conforme as novas regras, a partir do ano de 2015, o FNDE 

passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela 

qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 

no 1º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2º semestre de 2016 e 

o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que 

tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 

2015. III- Diante desse cenário, o valor da semestralidade que ultrapassou 

o limite de crédito financiado pelo FIES passou a ser suportado pelo 

acadêmico, conforme expressamente previsto no parágrafo único da 

cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil acostado aos 

autos. IV- Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, 

não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, 

tampouco para a imposição do dever de indenizar. (TJ-MS - APL: 

08191904420168120001 MS 0819190-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. 

Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 24/04/2019, 2ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2019) APELAÇÃO CÍVEL 

INTERPOSTA PELA AUTORA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS APLICABILIDADE DO CDC 

ACADÊMICA DO CURSO DE MEDICINA QUE POSSUI FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL FIES ALTERAÇÕES NO FINANCIAMENTO PROMOVIDAS 

PELO MEC E PELO FNDE ADOÇÃO DE TRAVAS SISTÊMICAS PREVISÃO 

DE TETO DE FINANCIAMENTO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O 

VALOR DO FINANCIAMENTO E DA SEMESTRALIDADE QUE DEVE SER 

SUPORTADA PELO ACADÊMICO EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL 

PROBLEMÁTICA INSTAURADA EM RAZÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL AUSÊNCIA DE ATO 

ILÍCITO ENSEJADOR DO DEVER DE INDENIZAR RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Às relações jurídicas firmadas entre a instituição de ensino 

superior incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor, na forma 

dos artigos 2.º e 3.º, do CDC. Dentre as modificações implementadas a 

partir de 2015 na concessão de financiamento estudantil, o MEC e o FNDE 

também adotaram travas sistêmicas, fixando um teto máximo de R$ 

39.000,00 e de R$ 42.983,70 para o 1.º e 2.º semestre de 2016, 

respectivamente. Assim, mesmo os acadêmicos que gozem de 100% dos 

recursos do FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo 

da semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento, 

notadamente considerando que o contrato firmado entre o beneficiário e o 

FNDE contém cláusula expressa nesse sentido. A problemática exposta 

nos autos somente pode ser resolvida em demanda na qual o FNDE 

também figure como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos 

somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a 

concessão do financiamento estudantil. Inexistindo ilicitude na conduta da 

IES, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, 

tampouco para a imposição do dever de indenizar. EMENTA APELAÇÃO 

CÍVEL INTERPOSTA PELA REQUERIDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM A 

MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ARTIGO 300, DO 

CPC/2015 AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que se admita, em casos 

excepcionais, onde a preservação da medida de urgência se revele 

indispensável, que o magistrado mantenha a tutela provisória de urgência 

mesmo em caso de sentença de improcedência, o desprovimento do 

recurso de apelação afasta a probabilidade do direito alegado, devendo 

ser revogada a medida de urgência. ( TJMS . Apelação n. 

0840082-71.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Eduardo Machado Rocha, j: Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso do Sul 15/05/2018, p: 16/05/2018) É notória a dificuldade dos 

alunos em suportar prejuízos em razão das determinações emitidas pelo 

Fundo Nacional de Diretrizes Educacionais, porém, a modificação das 

políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não 

pode prejudicar a requerida e o seu direito de promover reajustes nas 

mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o 

financiado previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da 

diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES. Na 

realidade, a problemática aqui exposta deveria ser resolvida em demanda 

na qual o FNDE também figurasse como requerido, já que a cobrança de 

diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas 
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políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil, todavia, 

essa competência foge de nossa alçada. Repiso, foi a alteração unilateral 

do contrato promovida pelo FNDE que vem dificultando ou até mesmo 

frustrando a continuidade do curso pelos acadêmicos, e não os reajustes 

realizados pela requerida. Logo, em que pese a finalidade do programa de 

financiamento estudantil, existindo débito de responsabilidade do aluno 

para com a instituição financeira, inviável sua desconsideração, com 

atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino privada. Por fim, 

convém registrar que, inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de 

Ensino Superior requerida, não há justificativa para a declaração de 

inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de 

indenizar. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente Ação 

Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e 

Morais ajuizada por Nicolas Martins Silva em desfavor de Instituição 

Educacional Matogrossense – IEMAT (Centro Universitário de Várzea 

Grande – UNIVAG). Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo 

Civil, cuja execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios 

da Justiça Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de 

estilo. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000306-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUENYR AUXILIADORA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1000306-50.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Seunyr Auxiliadora de Moraes em desfavor de Banco 

Santander S/A (Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de 

desistência conforme ID nº 22699629, antes da citação da parte 

requerida. É o relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência 

da ação formulada pela parte autora conforme ID nº 22699629, para os 

fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de 

consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. 

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, visto que a 

desistência ocorreu antes da triangularização processual. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades legais. P. R. I. 

C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1024022-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDME JOSE MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - MT4811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024022-43.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença por Procedimento Comum 

proposta por Edme José Moreira em desfavor do Banco Santander S/A 

(Sucesso Banco ABN Real). Formulado pedido de desistência conforme ID 

nº 22699626, antes da citação da parte requerida. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela 

parte autora conforme ID nº 22699626, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios, visto que a desistência ocorreu antes 

da triangularização processual. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, observados as formalidades legais. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010707-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT7960-O (ADVOGADO(A))

NILVANA MARIA CARVALHO DE PAULA OAB - 924.890.791-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1010707-40.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Nilvana Paula Vieira representada por sua 

genitora Nilvana Maria Carvalho de Paula em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 27/09/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado ID – 1867825 que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 2700,00 (dois e setecentos reais) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID – 

18672813. Pela decisão inicial foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Conforme (ID – 24340735) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera. A parte requerida apresentou 

contestação (ID. 2398914, alegando em preliminar a carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. A 

parte autora impugnou a contestação (ID. 24803994), reiterando os termos 

da inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Nilvana Paula Vieira representada por sua 

genitora Nilvana Maria Carvalho de Paula em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, informa que logo após o acidente foi feito uma 

acordo judicial com a seguradora ficando pendente somente o reembolso 

pelas despesas médico – hospitalares, requerendo indenização no valor 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A autora juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico e gastos com tratamento, após o ocorrido. A análise 

conjunta dos documentos acostados evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as despesas médico – hospitalares. Comprovada a despesa, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 
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indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO REEMBOLSO DAS 

DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) O 

reembolso de despesas médico-hospitalares está regulamentado pelo 

inciso III, e §§ 2º e 3º do artigo 3º da Lei nº. 6.194/74 e está condicionado 

à mera comprovação do acidente e das despesas efetuadas pela vítima 

com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente, nos 

termos do art. 5º, § 1º, "b", da Lei nº 6.194/74. No caso dos autos, com 

base nos documentos acostados, a requerente faz jus a cobertura pelo 

valor gasto a título de despesas médicas e suplementares, devidamente 

comprovados ID – 18672840, no valor de R$ 2700,00 (dois mil e 

setecentos reais), teto permito por lei. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide 

a partir da data do desembolso até a data do efetivo pagamento, devendo 

ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros 

da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos 

moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. 

Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a 

qual determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em 

razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos 

pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se 

de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 

240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - DAMS - 

DPVAT movida por Nilvana Paula Vieira representada por sua genitora 

Nilvana Maria Carvalho de Paula em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) por restituição com despesas 

médicas e suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o 

efetivo desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser 

utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento), a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Ciência ao 

representante do Ministério Público. Havendo pagamento voluntário da 

sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o competente 

alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042757-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO BATISTA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

Autos nº 1042757-56.2018.8.11.0041. Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por 

Adalberto Batista Ferreira, em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/09/2018, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 16918529), que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID.14997446. Pelo despacho inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 19646290) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20192228), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID. 

22662031) reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável 

ao laudo pericial. As partes embora intimadas, não manifestaram com 

relação ao laudo pericial. A parte requerida, embora intimada não 

manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Adalberto Batista 

Ferreira, em face de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais. Profiro 

o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), 

porque a matéria prescinde de outras provas, sendo suficiente para o 

deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos. 

Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração 

do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido 

a esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte 

legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do 

grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro 

obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

pois foi juntado ao Id. 16918532. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A parte autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

membro superior esquerdo.” Cumpre esclarecer, que as hipóteses de 

impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme disposto no 

art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente caso a 

impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 
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da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro superior esquerdo, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por 

cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro superior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da 

Lei 6.194/74. DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Adalberto Batista Ferreira em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(16/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018505-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018505-23.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rosana Aparecida Oliveira da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 13/01/2016 certidão de 

ocorrência anexado (ID – 8135131) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID 8132102. Pela decisão inicial foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

10495537) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 
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bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 10449260), 

alega à requerida, preliminarmente, a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 

15656043), reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Rosana Aparecida Oliveira da 

Silva em face de Seguradora Líder dos Consócios do Seguro DPVAT S/A. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a ausência de requerimento administrativo. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, 

Protocolo de Atendimento Médico, comprovando o acidente e atendimento 

médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente 

média (50%) no ombro direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 13/01/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no ombro direito, em um grau de 

50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Rosana Aparecida Oliveira da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A para condenar a requerida: a) ao 

pagamento R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (13/01/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043006-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LORGAN FAUSTINO BITENCOURT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BRANDÃO CORREA OAB - MT16113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043006-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Lorgan Faustino Bitencourt em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 08/07/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 16962467) que lhe causou a invalidez. Requer o 
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julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 16962444). Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 19646268), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 19531119), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. A parte autora 

apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, bem como 

manifestou favorável ao laudo ID. 22655272. A parte requerida embora 

intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por 

Lorgan Faustino Bitencourt em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. Rejeito a preliminar de alteração do polo 

passivo, afirmando que deveria constar neste a SEGURADORA LÍDER 

DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter sido concedido a 

esta a função de líder dos consórcios, pois, a demandada é parte legítima 

para figurar no polo passivo, tendo em vista que é integrante do grupo de 

seguradoras que recebe os valores oriundos do seguro obrigatório, razão 

pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, porque está juntado (ID – 16962483). 

Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim de Atendimento, comprovando 

o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica 

judicial realizada em sessão de audiência de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “incapacidade física como residual 10% em estrutura 

torácica e média 50% estrutura abdominal ”. Cumpre esclarecer, que as 

hipóteses de impedimentos e ou suspeição do juiz são taxativas, conforme 

disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, configura-se para o presente 

caso a impossibilidade de qualquer arguição futura acerca de suposto 

impedimento ou suspeição dessa magistrada, conforme recente julgado do 

TJAP- Exceção de impedimento cível nº 0000644-26.2016.8.03.0000– 

julgado em 29/11/2017). A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/07/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura abdominal e estrutura torácica, como 

se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 100% 

(cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente residual em estrutura torácica em um grau de 10% 

(dez por cento) e média em estrutura abdominal, em um grau de 50 % 
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(cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 1.350,00 (um mil e 

trezentos e cinquenta reais) e 50% ( cinquenta por cento do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 6750,00 (seis mil e 

setecentos e cinquenta reais), de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de R$ 8.100,00 

(oito mil e cem reais). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Lorgan Faustino Bitencourt em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial da 

estrutura abdominal e estrutura torácica, corrigido monetariamente data do 

sinistro (08/07/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049512-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1049512-62.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Angélica dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 01/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 25647733) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 25647719 Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 28623698) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como 

foi anexado o laudo pericial. A parte requerida apresentou contestação, 

conforme id 28070632, suscitando as preliminares de alteração do polo 

passivo, necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no ID 29136459, reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maria Angélica 

dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, necessidade de alteração do polo passivo da demanda, a 

necessidade de adequação do valor da causa e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 
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sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. No que tange 

ao alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que 

pese ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita 

qualquer argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão 

pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresenta “incapacidade física como 

leve (25%) no pé direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e 

da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 01/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no pé direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve no pé direito em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 50% (cinquenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Angélica dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(01/09/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001256-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA TOCA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1001256-25.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por João Batista de Souza Toca da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 06/10/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 11449489) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 11449410. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 
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citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 12928481) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 12988694), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação (ID – 13965317) reiterando os termos da exordial. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por João Batista de 

Souza Toca da Silva em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo 

passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, comprovando o acidente 

e o atendimento médico após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada 

em sessão de conciliação atestou que O periciado apresenta 

“incapacidade física como intensa (75%) no ombro direito”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 06/10/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro direito, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 
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determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por João Batista de Souza Toca da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) 

ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente no ombro direito, corrigido monetariamente 

data do sinistro (06/10/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015677-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNEFER BEZERRA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015677-20.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jhonnefer Bezerra Faria em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/10/2016, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 13534805) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13534772. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15101739) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 15065761), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

o comprovante de residência em nome de terceiro. A parte autora 

apresentou impugnação (ID – 15707460) reiterando os termos da exordial. 

Manifestação das partes a respeito do laudo pericial (ID – 15707471; 

29340457) Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jhonnefer Bezerra Faria em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e o 

comprovante de endereço em nome de terceiro. Em relação a preliminar de 

retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar 

neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de 

líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar 

no polo passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que 

recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual 

responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que O 

periciado apresenta “incapacidade física como intensa (75%) no ombro 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 
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invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/10/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente no ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente intensa no ombro esquerdo, em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por cento), de acordo 

com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Jhonnefer Bezerra Faria em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente no ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (30/10/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027826-14.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Márcio Geraldo Pereira em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/03/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21207904) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 21207640. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 24382504) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24322608), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, adequação 

do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora apresentou impugnação, conforme ID 25661015, reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Marcio Geraldo Pereira em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 
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comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

superior esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 16/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro superior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro superior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Márcio Geraldo Pereira em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 4.725,00 

(quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em membro superior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (16/03/2019) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013185-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANILDO FIDELES GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013185-21.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Silvanildo Fidelis Gonçalves em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 08/10/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 19052567) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 19052562. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 25394908) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25239823), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo e 

a ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 26644611, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Silvanildo 

Fideles Gonçalves em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo e a ausência de 

requerimento administrativo prévio. Em relação a preliminar de retificação 

do polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente intensa (75%) no punho 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/10/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do punho direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 
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DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no punho direito, em um grau de 

75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, 

totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). DO DANO MORAL No que concerne à pretensão 

indenizatória da parte autora, entendo que igual sorte não lhe socorre. A 

questão lançada nos autos diz respeito à responsabilidade civil subjetiva, 

necessitando ser demonstrada a culpa dos demandados pelo evento 

narrado nos autos, incumbindo tal demonstração à parte autora, na forma 

do disposto no art. 373, inc. I, do CPC. Destarte, em matéria de 

responsabilidade civil, conforme o disposto no art. 186 do Código Civil, 

para haver o reconhecimento do dever de indenizar, é necessária a 

presença do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. Nesse 

sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 

NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, ART. 373, INC. I Nos termos 

do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova 

do fato constitutivo de seu direito. Não comprovado o nexo causal, 

impõem-se a improcedência dos pedidos iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 

0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Luiz Cézar 

Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 24-07-2018). Analisando os 

elementos de convicção colacionados ao feito, não vislumbro a existência 

de qualquer prova capaz de confortar a tese da requerente. Logo, inexiste 

qualquer comprovação acerca da existência de conduta ilícita da parte ré. 

Destarte, ausente demonstração da existência de ato ilícito, não merece 

guarida a pretensão indenizatória da parte autora. DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Silvanildo Fideles Gonçalves em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (08/10/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043959-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA CONCEICAO BITTENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043959-34.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Aparecida Conceição Bittencourt da Silva em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 15/06/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 24537699) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID – 24537695. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 

26368487) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID - 25980357), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo e a 

impugnação aos benefícios da justiça gratuita. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 26382089), reiterando os termos da exordial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Aparecida 

Conceição Bittencourt em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação, 

preliminarmente, a necessidade de alteração do polo e a impugnação aos 

benefícios da justiças gratuita. Em relação a preliminar de retificação do 

polo passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 
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dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO, ainda, a preliminar de impugnação aos benefícios da 

justiça gratuita, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência da 

parte autora, conforme id 24537697. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de 

atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que a periciada apresentou “invalidez permanente 

média (50%) no punho direito”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente média no punho direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no punho direito, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Aparecida Conceição Bittencourt em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

média no punho direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(15/06/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013569-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVONE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1013569-18.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Edivone Martins em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 12/08/2017, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 13273414) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 13273255. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 15063986) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 14803218), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo, comprovante de 

residência em nome de terceiro e a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 15162209), 

reiterando os termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 
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Obrigatório – DPVAT proposta por Edivone Martinsem face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da 

lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde 

de outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo, 

adequação do valor da causa, o comprovante de endereço em nome de 

terceiro e a ausência de requerimento administrativo. Em relação a 

preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, tendo em vista que 

mesmo não requerido na via administrativa, esse fato não retira a 

possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar 

de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano 

sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro obrigatório, não 

havendo que se falar em esgotamento das vias administrativas para o 

pleito judicial. Acerca da ausência de comprovante de residência em nome 

da parte autora, REJEITO tal preliminar, uma vez que o referido documento 

não consiste em pressuposto legal para fixação de foro, haja vista que 

nas ações de cobrança de seguro DPVAT, o critério de fixação não é 

unicamente pelo domicílio do autor, facultando também a propositura na 

comarca onde ocorreu o acidente e no domicilio da requerida. Em sendo a 

requerida residente nesta comarca não há que se falar em ausência do 

pressuposto legal para fixação de foro, ressaltando, por fim ser a 

presente demanda via inadequada para se discutir a competência. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente leve (25%) na mão direita”. 

Cumpre esclarecer que as hipóteses de impedimentos ou suspeição do 

juiz são taxativas, conforme disposto no art. 144 e 145 do CPC. Assim, 

configura-se para o presente caso a impossibilidade de qualquer arguição 

futura acerca de suposto impedimento ou suspeição dessa magistrada, 

conforme recente julgado do TJAP – Exceção de Impedimento Cível nº 

0000644-26.2016.8.03.0000 – Julgado em 29/11/2017. A análise conjunta 

dos documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194//74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente da mão direita, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo 

indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente da mão direita, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 
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preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Edivone Martins em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente na mão direita, corrigido monetariamente data do sinistro 

(12/08/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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Processo Número: 1041454-07.2018.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1041454-07.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Lucilene Lopes Cassimiro em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 03/09/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 16771783) que lhe causou a invalidez. Requer o 

julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a 

indenizá-lo no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 16771235. Pela decisão inicial foram deferidos 

os benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Conforme consta no 

(ID – 19614591), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 5518237), alega à requerida a preliminar de alteração do 

polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de agir, 

pela ausência do requerimento administrativo. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 22779266/19976121), reiterando os termos da exordial, 

bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte requerida 

embora intimada, não manifestou com relação ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta 

por Lucilene Lopes Cassimiro em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da ação, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir. Rejeito a preliminar de 

alteração do polo passivo, afirmando que deveria constar neste a 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, por ter 

sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, a 

demandada é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista 

que é integrante do grupo de seguradoras que recebe os valores oriundos 

do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar da ausência do requerimento administrativo, porque está juntado 

(ID – 16771786). Rejeitadas as preliminares, passo à análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, 

além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência e Boletim de 

Atendimento, comprovando o acidente e o atendimento médico após o 

ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de audiência de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “incapacidade física como 

média 25% em estrutura crânio facial”. A análise conjunta dos documentos 

acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o 

acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 
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necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$ 13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/09/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura crânio facial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado em sessão de audiência de 

conciliação pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada 

invalidez permanente residual em estrutura crânio facial, em um grau de 

25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c Danos Morais proposta por Lucilene Lopes Cassimiro em face 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente parcial da estrutura crânio facial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (03/09/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028626-42.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valmir Pinheiro Pinto em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/07/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21333234) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 21332698. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 24383926) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 23989392), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de alteração do polo passivo, 

ausência de requerimento administrativo, carência da ação em razão da 

invalidade do boletim de ocorrência. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 25282564, reiterando os termos da exordial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Valmir 

Pinheiro Pinto em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, ausência de 

requerimento administrativo, carência da ação em razão da invalidade do 

boletim de ocorrência. Em relação a preliminar de retificação do polo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 547 de 651



passivo, onde a requerida afirma que deveria constar neste a 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer 

REJEITO, uma vez que foi concedido a requerida a função de líder dos 

consórcios, sendo, pois, a demandada parte legítima para figurar no polo 

passivo, visto que é integrante do grupo de seguradoras que recebem os 

valores oriundos do seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais 

indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ 

PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. 

REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em ilegitimidade passiva, 

uma vez que qualquer seguradora integrante do consórcio que responde 

pelas indenizações decorrentes de danos causados por acidentes de 

trânsito possui legitimidade passiva para saldar eventual diferença 

referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária perícia para apurar o grau 

de invalidez do autor, sendo competente para o julgamento o Juizado 

Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma natureza acorrem a 

esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no presente caso, não 

havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob 

a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 

salários mínimos como teto para indenização do seguro. Segundo 

entendimento das Turmas Recursais, não há de se cogitar graduação da 

invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter permanente, deve a 

seguradora indenizar a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso 

em questão, houve pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá 

ser complementado até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as 

disposições do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que 

estipulam teto inferior ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o 

CNSP tenha competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da 

indenização em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas 

no que toca aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo 

Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A 

indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmo valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com base nesse 

dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou entendimento no 

sentido de que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob 

o argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. REJEITO a 

preliminar de Carência de Ação por invalidade do Boletim de Ocorrência, 

pois embora a seguradora recorrente tenha alegado em sede de preliminar 

de carência de ação, a invalidade do boletim de ocorrência, para a 

comprovação dos fatos alegados na inicial, não se trata de questão 

preliminar, mas matéria relativa à de prova documental e, portanto, atinente 

ao mérito da demanda. Assim, deverá ser analisada em momento 

oportuno, juntamente com o mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a 

análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente 

de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização 

no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). O autor juntou na 

inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo 

de atendimento médico, comprovando o acidente e o atendimento médico 

após o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de 

conciliação atestou que o periciado apresenta “invalidez permanente 

intensa (75%) no tornozelo esquerdo”. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez". 

(grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/07/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do tornozelo esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no tornozelo esquerdo, em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de 

acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da 

data do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto 

aos juros da mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao 

mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º 

do CTN. Oportuno consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do 

STJ, a qual determina a aplicação de juros desde a data do evento 

danoso, em razão de não ter sido a seguradora quem deu causa aos 

danos sofridos pelo autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No 

caso, trata-se de obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a 

disposição do artigo 240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório - DPVAT proposta por Valmir Pinheiro Pinto em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 
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pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (10/07/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027361-05.2019.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1027361-05.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Eli Pereira Marciel em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 02/11/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21131462) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexos 

ao ID – 21131459. Pela decisão inicial foram deferidos os benefícios da 

justiça gratuita, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 24324714) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24188402), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, adequação 

do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo. A parte 

autora apresentou impugnação, conforme ID 25564097, reiterando os 

termos da exordial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

proposta por Eli Pereira Marciel Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. Em relação a preliminar de retificação do polo passivo, onde 

a requerida afirma que deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi 

concedido a requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a 

demandada parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é 

integrante do grupo de seguradoras que recebem os valores oriundos do 

seguro obrigatório, razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse 

sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos reais). O autor juntou na inicial, além da documentação de 

praxe, Boletim de Ocorrência, Protocolo de atendimento médico, 

comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que a 

periciada apresenta “invalidez permanente média (50%) em membro 

inferior direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 
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aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/11/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior direito, em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DO DANO MORAL 

No que concerne à pretensão indenizatória da parte autora, entendo que 

igual sorte não lhe socorre. A questão lançada nos autos diz respeito à 

responsabilidade civil subjetiva, necessitando ser demonstrada a culpa 

dos demandados pelo evento narrado nos autos, incumbindo tal 

demonstração à parte autora, na forma do disposto no art. 373, inc. I, do 

CPC. Destarte, em matéria de responsabilidade civil, conforme o disposto 

no art. 186 do Código Civil, para haver o reconhecimento do dever de 

indenizar, é necessária a presença do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa do agente. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - ÔNUS PROBATÓRIO - CPC, 

ART. 373, INC. I Nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, 

incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito. Não 

comprovado o nexo causal, impõem-se a improcedência dos pedidos 

iniciais. (TJSC, Apelação Cível n. 0301508-22.2014.8.24.0082, da Capital - 

Continente, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 

24-07-2018). Analisando os elementos de convicção colacionados ao 

feito, não vislumbro a existência de qualquer prova capaz de confortar a 

tese da requerente. Logo, inexiste qualquer comprovação acerca da 

existência de conduta ilícita da parte ré. Destarte, ausente demonstração 

da existência de ato ilícito, não merece guarida a pretensão indenizatória 

da parte autora. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - 

DPVAT proposta por Eli Pereira Marciel em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(02/11/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035185-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDE MARIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação de id. 29471451 foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para impugná-la no prazo 

legal. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor 

Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005304-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R N COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

RODRIGO GUIMARAES DOS SANTOS (EXECUTADO)

GLORIA CENIRA MARIA DIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 
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informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1034711-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CAMANHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016164-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas de distribuição da missiva, bem como o 

valor relativo a diligência, comprovando nos autos mediante petição, sob 

as penas da lei. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038063-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN (REQUERIDO)

H. THOM. COM. DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

ERICA CAMARGO BOMDISPACHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência REFERENTE AO BAIRRO CORRETO, para o 

cumprimento do mandado a ser expedido nestes autos, COMPROVANDO 

O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 07/2017 – CGJ, que 

implantou a Central de Processamento de Diligência dos Oficiais de Justiça 

na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento 

das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo 

portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br).§ 1º Ao valor da diligência será acrescido importância 

referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única 

guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de 

cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 

3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue 

ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de 

diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou 

ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio 

www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril 

de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 

nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1035556-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR SANTANA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Intempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada intempestivamente, tendo em vista que o 

cumprimento da liminar, bem como, a citação se deram aos 20 de fevereiro 

de 2020, conforme certidões de id. 29676010, 29676011, 29676012 e 

29676014, salientando que o prazo para resposta iniciou-se aos 21 de 

fevereiro de 2020, encerrando-se aos 16 de março de 2020, anterior as 

Portarias referentes a pandemia de Covid-19, Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para querendo, manifestar-se quantos aos 

documentos de id. 31397539, 31398641, 31398647, 31398658, 31398659 

e 31398660, todos de 20 de abril de 2020. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. 

Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 

da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019210-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEIA CRISTINA BOAVENTURA DIAS (EXECUTADO)

SAMUEL LOPES (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nestes autos, requerendo o que entender de 

direito, salientando a oposição de Embargos à Execução apresentados por 

Samule (PJE 1045495-80.2019.8.110041) e MARINEIA (PJE 

1018721-13.2019.8.11.0041). Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001730-25.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO ONOFRE MATTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZELIA IVETE MICHELON OAB - MT23733/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, salientando, ainda, a procuração acostada aos 

autos pelo REQUERIDO, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade 

de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, 

desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da 

Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito 

COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO 

MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 

14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos 

judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, 

senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a 

emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda 

que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao 

mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, 

a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo 

indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O 

Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas. Ainda, a fim de que 

não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para 

pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias 

Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos 

no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico 

arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena 

de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de 

abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1034105-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA ELIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1034105-50.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROSA MARIA ELIAS 

REU: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA 

SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO Vistos etc... Intimo as partes 

para em 15 dias, informarem se possuem interesse em audiência de 

conciliação, observando que manifestando um pela sua ocorrência, será 

designada. Assim, após o retorno das atividades do Poder Judiciário, 

venham os autos conclusos ao gabinete para designação de audiência de 

conciliação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira 

de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000207-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. COSENDEI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO - ME (EXECUTADO)

JAIR PAULO COSENDEI (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se nestes autos, requerendo o que entender de 

direito, salientando a citação dos Executados, bem como, o decurso de 

prazo certificado. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Deivison Figueiredo 

Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025579-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON BENEDITO DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA PROCESSO n. 

1025579-31.2017.8.11.0041; Valor da causa: R$ 160.851,78; ESPÉCIE: 

[Transação]; TIPO: MONITÓRIA (40); POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: ALAMEDA MADEIRA, 222, 

ALPHAVILLE INDUSTRIAL, BARUERI - SP - CEP: 06454-010 POLO 

PASSIVO: Nome: JOILSON BENEDITO DOS SANTOS FINALIDADE: 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 160.851,78 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao prazo final do edital (art. 

231, IV, CPC/2015), sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 

702 do CPC/2015. CIENTE a parte citada que, no caso de integral 

pagamento no prazo estipulado (15 dias), ficará isento(a) do pagamento 

de custas processuais (art. 701, § 1º, CPC/2015) ou, no mesmo prazo, 

reconhecendo a quantia devida e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do seu valor, acrescido de custas e honorários de advogado, 

poderá requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste edital. RESUMO DA INICIAL: A parte 

autora ingressou com Ação Monitória contra a parte Requerida, ante o 

inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária, visando o recebimento do 
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valor acima descrito. DESPACHO/ DECISÃO: "Vistos etc... Não obstante o 

pleito formulado pela requerente de ID. 25144248, vislumbra-se dos autos 

que já foi efetuada a pesquisa de endereço via sistema Infojud, que é o 

sistema mais completo para esse fim disponível ao Poder Judiciário. Desta 

feita, em celebração ao princípio da celeridade processual, proceda-se a 

citação editalícia do requerido, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, 

via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, 

nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o 

Defensor Público em atividade no juízo, que deve ser intimado 

pessoalmente para os devidos fins. Tudo cumprido, concluso para 

deliberações. Cumpra-se." Advertência: 1. O prazo é contado do término 

do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS VINÍCIUS MARINI 

KOZAN, digitei. CUIABÁ, 2 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo 1.205 da CNGC - FORO JUDICIAL - 

PJMT OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000323-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO POLIMENI EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1000323-86.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: EDUARDO POLIMENI EIRELI 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc... Tratam-se os autos de 

Ação Ordinária de Revisão Contratual. A sentença de ID. 17448556 foi 

prolatada nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados por EDUARDO POLIMENI – EIRELI em face de 

BANCO DO BRASIL S/A, para determinar a redução dos juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do 

Brasil, para operações da mesma espécie no mesmo período em 1,94% ao 

mês e 25,90% ao ano quanto aos contratos de capital de giro n. 

404.306.420 e n. 404.306.421, a devolução da cobrança efetuada aos 

23/10/2015 na soma de R$ 21.438,44, restituindo-se de forma simples 

eventual pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de 

sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da 

citação e correção monetária pelo INPC, contado de cada pagamento.” 

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação, os 

quais foram desprovidos. Já o Agravo Interno interposto pela requerente 

obteve parcial provimento para, modificando a sentença, reconhecer a 

descaracterização da mora do Devedor em razão da limitação dos juros 

remuneratórios à taxa média de mercado praticada à época (ID. 

22356740). O banco foi intimado para cumprir a sentença por meio da 

decisão de ID. 25817012, e se manifestou na petição de ID. 26699721 

concordando com o cálculo apresentado pela requerente, porém, 

pugnando que fosse compensado o valor devido ao banco pela empresa 

requerente. Por sua vez, na petição de ID. 28978985 a requerente 

manifestou discordância da compensação, requerendo o levantamento do 

valor ao qual tem direito. É o relatório. Decido. Compulsando os presentes 

autos, tem-se que no R.Julgamento do Agravo Interno o nobre 

Desembargador Relator reconheceu a descaracterização da mora do 

devedor em razão da limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado, ou seja, não se fala em débito em aberto, já que não há mora, 

devendo o Banco perseguir seu direito, pelas vias adequadas, quando 

comprovado que a parte descumpriu suas obrigações, o que não se 

aventa nesta seara, diante da situação fática ora em comento, sem 

recurso da parte interessada. Desta feita, inexistindo mora, não se fala em 

compensação. Por fim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo Banco e 

acolhido pelo autor, reconhecendo o direito de Eduardo em levantar 

R$30.448,95 devidamente atualizado. Transitada em julgado e nada 

requerendo, conclusos para expedição do alvará conforme dados 

ID.28978985. No mais, intimo o Banco para declinar seus dados bancários 

para levantamento do remanescente. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1025282-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA CORREIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER WINKERT OAB - MT0015451A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025282-53.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LINDINALVA CORREIA 

RODRIGUES REU: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

Vistos etc... Trata-se de Ação de Consignação em Pagamento. Não 

obstante o teor da petição de ID. 31399738, mister salientar que o ônus da 

prova cabe a quem alega. Acerca dos pressupostos da ação de 

consignação em pagamento, dispõe o artigo 542, I do CPC que o autor, na 

petição inicial, requererá o depósito da quantia da coisa devida e, sobre o 

tema Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de Direito Processual 

Civil, Volume III, leciona: "O evidente na espécie é que não se pode 

realizar, na abertura do processo, qualquer depósito, para mais tarde, 

apurar e acertar a existência da dívida e o respectivo quantum. Nesse 

sentido é que a melhor doutrina, seguida pela jurisprudência dominante, 

sempre afirmou que: 'Inadmissível é que, fazendo o depósito, se reserve o 

devedor o direito de discutir a substância da obrigação que, com o 

depósito, pretende solver. Nem tampouco é a consignação admissível com 

o fito de antecipar e desviar da ação, em processo próprio, a decisão de 

dúvidas e divergências ocorrentes entre as partes acerca de seus 

respectivos direitos.' (...) Não se pode entrever nesta ação um caminho de 

acertamento de relações jurídicas incertas ou imprecisas. Se o vínculo 

jurídico existente entre as partes não revela, prima facie, uma dívida líquida 
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e certa, não tem condições o devedor de compelir o credor a aceitar ou 

reconhecer um depósito liminar como hábil a realizar a função de 

pagamento." Desta feita, saliento que a prova de pagamento é do devedor, 

não trabalhando o juiz com convicções mas em análise de provas de 

acordo com o pedido e procedimento adotado. Assim, tenho que 

presentes os pressupostos legais, assim, defiro o pedido consignatório, 

devendo a autora depositar o valor referente às parcelas vencidas até a 

presente data, incluindo as parcelas 69, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80, 81 e 83 

desde a propositura deste feito, devidamente atualizadas, no prazo de 05 

dias, e as vincendas na data de seus respectivos vencimentos, sob pena 

de cassação da liminar e extinção. Em caso de não realização de 

depósito, certifique-se e faça o feito concluso. CITE-SE a requerida, via 

correio com aviso de recebimento, para levantar o valor depositado ou 

apresentar defesa no prazo de 15 dias, opondo as circunstâncias 

previstas no artigo 544 do CPC, salientando que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

autora. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014690-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CRISTINA VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA BEATRIZ FIGUEIREDO SALLES DE FIGUEIREDO OAB - 

MT8009/O-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014690-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: PRIMO ROSSI 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: LUZIA CRISTINA 

VIEIRA Vistos etc... Primeiramente, a prova cabe a quem alega, não 

bastando mera ilação à respeito. Digo isso, pois, não obstante o teor da 

petição de ID. 31494235, a determinação do juízo foi para bloqueio 

somente de valores, conforme se vê claramente no caderno processual, 

desta feita, INTIMO a executada para comprovar o bloqueio de 

movimentação de sua conta corrente, no prazo de 5 dias. Outrossim, 

tendo em vista que os prazos estão suspensos, fica pendente para 

liberação do valor bloqueado a intimação do autor e o transcorrer do prazo 

recursal, no entanto, considerando que a ação foi extinta por prescrição, 

não sendo crível a manutenção desse CONCEDO a Primo Rossi o mesmo 

prazo acima, para manifestar única e exclusivamente sobre o montante 

bloqueado, ficando possível recurso de apelação após o início da 

contagem dos prazos. Quedando-se inerte, conclusos para expedição do 

alvará, devendo a ré declinar seus dados bancários, para esse 

desiderato. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008967-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE HURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008967-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE 

HURTADO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Ante o contido Id. 

25310723, intimo o réu para manifestação no prazo de 05 dias, 

observando que em razão da urgência que o caso requer, o prazo terá 

fluência, para esse desiderato, portanto, transcorrido e mantendo-se em 

silêncio, devidamente certificado, oficie-se pela suspensão da anotação 

até sentença final. No mais, desde já faço constar que foi negado 

seguimento ao RAI 1007849-62.2019.811.0000. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008967-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE HURTADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1008967-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADRIANA DE OLIVEIRA LEITE 

HURTADO REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Ante o contido Id. 

25310723, intimo o réu para manifestação no prazo de 05 dias, 

observando que em razão da urgência que o caso requer, o prazo terá 

fluência, para esse desiderato, portanto, transcorrido e mantendo-se em 

silêncio, devidamente certificado, oficie-se pela suspensão da anotação 

até sentença final. No mais, desde já faço constar que foi negado 

seguimento ao RAI 1007849-62.2019.811.0000. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 

de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045228-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR RONDON CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO OAB - MT21004-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1045228-11.2019.8.11.0041. AUTOR(A): AUGUSTO CESAR RONDON 

CONCEICAO REU: T. L. GASPAR REPRESENTACOES EIRELI, 

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. No 

que se refere à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tenho 

que esta dever ser a exceção e não a regra, comumente utilizado na 

grande maioria das ações intentadas na justiça. Saliento ainda, que 

quando os fatos narrados não encontra sustentação na declaração de 

hipossuficiência, o ônus da prova cabe a quem alega, já que o autor 

afirma não ter condições financeiras para suportar as despesas 

processuais, no entanto, contratou um empréstimo para aquisição de um 

veículo no valor de R$ 65.860,00, e efetuou o pagamento de entrada de R$ 

20.000,00. Ademais, tenho que não cabe ao juiz produzir prova nesse 

sentido, mas sim, analisar aquelas que estão no âmbito do processo. 

Apesar de a Lei 1.060/50, exigir apenas a declaração de pobreza, ao 

magistrado cabe analisar o estado de carência do requerente da 

gratuidade de justiça, garantindo-se dessa forma a destinação do 

benefício àqueles que realmente não tem condições de arcar com as 

custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Esse é o 

entendimento do Des. Carlos Alberto Bencke, do Eg. Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, exposto no julgamento do recurso de Apelação Cível n. 

70000322487: “Apesar de a lei, em seu artigo 4º, determinar a simples 

afirmação da parte é suficiente para ser beneficiado, não é prova 

inequívoca o que afirma o pretendente à assistência judiciária, muito 

menos obrigado o julgador a decidir em favor do requerente, se de outras 

provas e circunstâncias ficar demonstrado que o conceito de pobre 

invocado pelo peticionário não é aquele que justifica a concessão. (...) 
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Ademais, o conceito de pobreza deve ser valorado pelo julgador dentro 

dos limites traçados pela lei que, no seu parágrafo único do art. 2º, 

determina que o benefício será concedido aos necessitados, entendidos 

estes como aqueles que, para ter acesso à justiça, teriam prejuízo do 

sustento próprio ou da família. Ao que se depreende dos autos, o alegado 

estado de pobreza do apelante não se enquadra no conceito expresso na 

lei, pois não está demonstrado o prejuízo do sustento próprio ou da família 

e que tal indeferimento lhe acarretará a impossibilidade de acesso à 

justiça”. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DO 

AUTOR DE IMPOSSIBILIDA DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS – CONTEXTO FÁRICO QUE DEMONSTRA O CONTRÁRIO – 

INDEFERIMENTO – RECURSO IMPROVIDO. Admite-se o indeferimento do 

pedido de justiça gratuita, quando o juiz tiver fundadas razões, malgrado 

afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as 

custas do processo. Inteligência do art. 5º, da Lei n. 1.060/50”.(TJMT – AG 

37083/05 – 1ª Cciv – Rel. Juiz Alberto Pampado). Assim, com amparo legal 

no § 2º do art. 99 do CPC, INTIMO o autor para, no prazo de 15 dias, 

comprovar o preenchimento dos pressupostos aptos à sua concessão, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. 

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022258-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER MONTEIRO DE LATORRACA 

BARBOSA (EXECUTADO)

EWERSON DUARTE DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022258-85.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER MONTEIRO DE 

LATORRACA BARBOSA, EWERSON DUARTE DA COSTA Vistos, etc. 

Vislumbro dos autos que as certidões de ID. 21369251 e 25355926 é 

inconclusiva quanto ao Executado Ewerson Duarte, pois os Sr. Oficiais de 

Justiça não certificaram com vizinhos se o endereço diligenciado era o 

local de moradia dele. Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se novamente mandado de citação, a ser cumprido no endereço 

da exordial, qual seja: Rua Montevidéo, nº 503-A, Bairro Jardim das 

Américas, nesta capital, salientando desde já que o Sr. Meirinho, DEVE 

VERIFICAR SE O EXECUTADO RESIDE NAQUELE ENDEREÇO. Para tanto, 

intimo a Instituição Financeira intimada para em 15 dias promover ao 

recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, 

que implantou a Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de 

Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia para 

pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Destarte, sem prejuízo, proceda-se a citação editalícia da Ré Katuscia 

Auxiliadora Furrer Monteiro de Latorraca Barbosa, nos termos do artigo 

257, inciso II do CPC, via DJE, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. 

Após a certificação, nos termos do artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio 

como curador especial o Defensor Público em atividade no juízo, que deve 

ser intimado pessoalmente para os devidos fins. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de 

abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038888-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M.K.AGUA E GAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA OAB - MT25681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1038888-51.2019.8.11.0041. AUTOR(A): M.K.AGUA E GAS LTDA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Cumpra-se o 3º parágrafo da decisão de 

ID. 23559389 e, não havendo manifestação, concluso para extinção do 

feito. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048387-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO DE SA MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1048387-59.2019.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CELSO DE SA MORAES Vistos, etc. Procedo a anotação do 

Advogado indicado no ID. 27868404. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão com liminar deferida no ID. 26073128, com diligência negativa 

(ID. 29451568). Destarte, no ID. 27868404 o Requerido manifestou nos 

autos, requerendo a remessa deste feito a 3ª Vara Especializada em 

Direito Bancário, ante a conexão com a Ação Revisional em tramite 

naquele Juízo, bem como a revogação da liminar concedida neste feito, 

salientando que o causídico constituído possui poderes para receber 

citação (ID. 27868412 – pág. 02). É o relatório. Decido. Embora o 

entendimento desse Juízo seja de que há conexão entre ação revisional e 

ação de busca e apreensão, o Eg. Superior Tribunal de Justiça já 

consolidou o entendimento no sentido de que “não existe conexão entre a 

ação de busca e apreensão e a ação revisional, senão mera 

prejudicialidade externa, sendo possível a tramitação em separado das 

referidas ações, relativas ao bem objeto do mesmo contrato” (STJ, 4ª 

Turma, AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, j. 16/03/2017, DJe 23/03/2017). Vejamos: EMENTA: “RECURSO 

ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E REVISIONAL 

DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Jurisprudência recente do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão entre ação 

revisional e ação de busca e apreensão. 2. Igualmente a jurisprudência do 

STJ já se manifestou no sentido de que, caracterizada a mora, não há 

motivos para a suspensão da ação de busca e apreensão até o 

julgamento da ação de revisão de cláusulas contratuais. 3. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO”. (STJ, REsp 1.671.354, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018). EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. APONTADA OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. FALTA DE 

ADEQUAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 131 e 

535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E 

REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONFIGURAÇÃO 

DA MORA. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO NO ENDEREÇO DO 
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DEVEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. É entendimento assente na jurisprudência 

das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte Superior o de 

que "A discussão das cláusulas contratuais na ação revisional não 

acarreta o sobrestamento da ação de busca e apreensão, porquanto não 

há conexão entre as ações" (REsp 1.093.501/MS, Rel. Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe de 

15/12/2008). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na 

alienação fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo 

protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do 

Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do domicílio do 

devedor. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - Quarta 

Turma - AgRg no AREsp 41.319/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - 

Julgado em 03/09/2013 – DJe do dia 11/10/2013) Posto isto, mantenho o 

processo de busca e apreensão neste juízo. Outrossim, em diligência ao 

PJE constato que a Ação Revisional foi extinta com fulcro no art. 485, 

inciso III do CPC aos 17/04/2020. Destarte, apesar do endereço indicado 

na procuração de ID. 27868412 – pág. 02, ser o mesmo da exordial, 

constato que o Sr. Meirinho não localizou o bem no local (ID. 29451568), 

portanto em celebração ao princípio da celeridade processual, procedo a 

pesquisa via Infojud momento em que foi declinado novo local (extrato 

anexo). Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a 

atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em 

risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando 

imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da população, 

contudo por entender não ser o caso de expedição de mandado ser 

cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas 

urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se mandado 

de busca e apreensão, a ser cumprido no endereço: Rua Paineiras, nº 

113, Bairro Praeiro, nesta capital. Para tanto, intimo a Instituição Financeira 

intimada para em 15 dias promover ao recolhimento das diligências, nos 

termos do Provimento nº. 7/2017 – CGJ, que implantou a Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste 

Estado, salientando que a guia para pagamento das diligências dos oficiais 

de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, 

intime-se a Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir o comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022607-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CILO CARLOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022607-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: CILO CARLOS PEREIRA Vistos, etc. Defiro o requerimento de 

ID. 24618833 e procedo a pesquisa de endereço do Réu, momento em que 

obtive êxito (extrato anexo). Destarte, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se mandado de busca, apreensão e citação, a ser cumprido no 

endereço: Rua B, nº 04, Quadra 09, Bairro Jardim Araca, nesta capital. 

Para tanto, intimo a Instituição Financeira intimada para em 15 dias 

promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 15 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1050692-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOSSIO NOMURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1050692-16.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: TOSSIO NOMURA A guia de custas inicias foi arrecadada, 

conforme verificado pela assessoria do juízo. Vistos etc... Ante o teor da 

petição do exequente de ID. 29150759, passo à análise da exordial. 

Cite-se o executado, expedindo-se a carta precatória com prazo de 120 

dias, para pagar o débito em 03 (três) dias. Após o decurso do prazo, 

verificada a inércia do executado, concluso para determinação de 

penhora via carta precatória, onde o Oficial de Justiça, munido da segunda 

via do mandado deve penhorar os bens dados em garantia contratual que 

se encontram no Estado de Mato Grosso do Sul, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando-os, na forma prevista no artigo 829 do CPC. 

Conste na carta precatória de citação a possibilidade de o executado 

reconhecer a dívida e, mediante o depósito de 30% do valor do débito, 

mais custas judiciais e honorários advocatícios, poder parcelar o saldo 

remanescente em até 06 prestações mensais e consecutivas, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% ao mês, conforme dispõe o artigo 

916 do CPC. Para tanto, intimo o exequente para recolher as custas de 

distribuição da missiva, bem como o valor relativo a diligência, 

comprovando nos autos mediante petição no mesmo prazo acima, para 

posterior encaminhamento via malote digital/PJe, com fulcro no princípio da 

celeridade processual, tudo sob pena de extinção do feito por manifesto 

desinteresse. Ressalta-se que apesar do artigo 247 do CPC não repetir 

claramente a regra da vedação da citação por correio nos processos de 

execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida medida ainda é 

aplicável, com fulcro nos princípios da celeridade e economia processual, 

pois permite concentrar, em sequência, os atos de citação, penhora e 

avaliação de bens do devedor, o que só poderá ser realizada pelo Oficial 

de Justiça. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

observando que, no caso de pronto pagamento, nos termos do artigo 827 

do mesmo códex, estes serão reduzidos pela metade. Defiro as benesses 

do art. 212, § 2º, do CPC. Defiro a expedição de certidão comprobatória de 

ajuizamento da ação, salientando que esta deve ser solicitada diretamente 

na secretaria do juízo, sendo expedida mediante o pagamento de taxa. 

Indefiro o pleito de inserção do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, ante a ausência de comprovação de que o exequente não 

tenha feito. Em caso de silêncio, intime-se, via correio com aviso de 

recebimento, para cumprir em 05 dia com a mesma admoestação. 

Citem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025949-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALMIR BENJAMIN DE CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))
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JULIO CESAR NOGUEIRA REIS OAB - GO19166 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 5 9 4 9 - 7 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WALMIR 

BENJAMIN DE CARVALHO Vistos, etc. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda em 

face de Walmir Benjamin de Carvalho. Conforme ID. 22901490 o Requerido 

apresentou contestação c/c reconvenção, arguindo como preliminar a 

ilegalidade constitucional da não notificação, requerendo a extinção do 

feito sem resolução do mérito. Desta feita, antes de intimar o Banco para 

apresentar impugnação aos argumentos supra mencionados, intimo o 

requerido, para comprovar em 15 dias, o recolhimento das custas da 

reconvenção, bem como, no mesmo demonstrar que comunicou ao Banco 

a alteração de seu endereço tendo em vista que na procuração 

ID.22901849 informa que reside em Goiânia/GO, enquanto no contrato 

ID.14712790 consta Av. 4, Parque Cuiabá, no documento ID.14712790 

(transferência do veículo) - Av. Jockey Club, 04, e, no contrato 

ID.14712790, cujo endereço é incompleto. CUMPRIDO, intime-se o Banco 

para impugnar a contestação/reconvenção apresentada pelo Requerido, 

no prazo legal. Empós,conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057343-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1057343-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Recebo à emenda de ID. 28536663 e 

28536662. Vislumbro dos autos que o Requerente, pleiteia em tutela de 

urgência: - a abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao 

contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos; - a 

inversão do ônus da prova; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). Da análise dos fatos 

narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, 

pois apesar do Autor afirmar na peça vestibular, que acreditou ter 

entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não 

demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a 

utilização do cartão na praça, já que as folhas de pagamento indicam 

variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 26749561 – pág. 02 e 

26749570 – pág. 03/04), de modo que não resta nos autos a inequívoca 

demonstração de nunca o ter utilizado. Desta sorte, por não restar 

caracterizados os pressupostos autorizadores da medida, INDEFIRO os 

pedidos formulados em tutela de urgência. Considerando a relação de 

consumo e a verossimilhança dos fatos arguidos, bem como o contrato de 

ID. 26749579 nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, desde já fixo a inversão do ônus da prova com relação aos 

documentos em que o consumidor possui hipossuficiência em sua 

produção, determinando ao Réu, no prazo da resposta, que exiba a cópia 

das faturas de cartão de crédito quanto ao período, a planilha de evolução 

do débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela. 

Destarte, CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de recebimento, para 

apresentar manifestação dentro do prazo legal, salientando a audiência de 

conciliação disposta no art. 334 do CPC será designada após o retorno 

regular das atividades do Poder Judiciário. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014237-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN CESAR VIEIRA CUNHA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGASSIS SOUZA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24010/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME (TESTEMUNHA)

COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014237-18.2020.8.11.0041. TESTEMUNHA: LUAN CESAR VIEIRA CUNHA 

TESTEMUNHA: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, MT 

FERREIRA REPRESENTACOES EIRELI - ME Vistos etc. Recebo a emenda 

da inicial Id. 31290161 e documentos que seguem. Compulsando os autos, 

observo que a parte autora ajuizou esta ação objetivando, em tutela de 

urgência: - que a parte ré interrompa a cobrança de valores a partir do 

mês 04/2020 e, de forma alternativa, a atorização de depósito judicial das 

parcelas vincendas; - a abstenção/exclusão das anotações em cadastros 

de inadimplentes; - que a ré proceda a juntada das gravações telefônicas 

realizadas entre as partes; Prefacialmente, destaco que a medida 

antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do qual se extrai 

que são requisitos para a sua concessão a presença de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). No caso em apreço, 

relata o autor que em assembleia realizada aos 13/12/2019 foi sorteado 

com sua cota n. 293 do grupo 1001, no entanto o valor não foi liberado em 

vista de a exigência de avalista, de existência de imóvel quitado em seu 

nome, laudo de avaliação de engenheiro, alvará, cronograma de obra, 

dentre outras condições inesperadas, tratando-se de fato novo que não 

era de seu conhecimento quando da contratação, não lhe sendo possível 

o cumprimento de tais garantias, motivo pelo qual não possui mais a 

intenção de manter o contrato em vigência. Da análise dos fatos narrados 

na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a 

probabilidade do direito se encontra devidamente aclarada nos autos. Isso 

porque o autor comprova a ocorrência do sorteio de sua cota de 

consórcio (Id. 30747506) e, conforme disposto nas cláusulas gerais do 

contrato firmado entre as partes, resta estipulado no art. 87 (Id. 31290162 

– Pág. 19) que: “Art. 87º- O CONSORCIADO excluído terá restituída a 

importância que tiver pago ao Fundo Comum, tão logo seja contemplado 

por sorteio na Assembleia Geral Ordinária, respeitadas as disponibilidades 

de caixa e na forma do disposto nos subitens “a” e “b” a seguir: a) De 

acordo com os Artigos 22, 23 e 24 da Lei 11.795/2008, o CONSORCIADO 

excluído contemplado terá direito a restituição da importância paga ao 

Fundo Comum, cujo valor deve ser calculado com base no percentual 

amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data de sua 

contemplação por sorteio, acrescidos dos rendimentos da aplicação 

financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto 

não utilizados pelo participante, a partir de sua comunicação por escrito e 

com confirmação de recebimento; b) Do valor do crédito, apurado 

conforme o subitem “a” será descontado a importância que resultar da 

aplicação da cláusula penal estabelecida nos Arts. 88º e 89º desse 

instrumento, nos termos do Artigo 10, §5º da Lei 11.795/2008.” Por não 

mais possuir o autor o interesse na continuidade da relação contratual, 
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seja em vista de o acolhimento da tese esposada na inicial, seja pela mera 

desistência, a falta de pagamento do ajuste não acarreta no lançamento 

do seu nome em cadastros de restrição ao crédito, mas sim no 

encerramento do contrato. De mais a mais, o fato de ter sido contemplado 

por sorteio lhe garantiria, inclusive, a restituição de valores, competindo ao 

mérito a discussão a respeito. Assim, DEFIRO os pedidos formulados em 

tutela de urgência, para determinar a suspensão dos pagamentos das 

prestações ajustadas, abstendo-se a parte ré de promover o lançamento 

do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito. No mais, 

considerando a instauração do teletrabalho, bem como a atual situação 

calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a saúde da 

coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o estrito 

cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por entender 

não ser o caso de expedição de mandado por Oficial de Justiça 

Plantonista, a forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, 

para dar efetividade à medida, autorizo à parte autora apresentar cópia 

desta decisão diretamente à parte ré (juntando-se o comprovante nos 

autos), para dar efetividade à medida. Ato contínuo, CITE-SE a parte ré, via 

correio com aviso de recebimento, para apresentar manifestação dentro 

do prazo legal, salientando que a audiência de conciliação disposta no art. 

334 do CPC será designada após o retorno regular das atividades do 

Poder Judiciário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 

2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035712-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES (REU)

THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1035712-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A REU: 

THIAGO JOSE MAGALHAES FERNANDES EIRELI, THIAGO JOSE 

MAGALHAES FERNANDES Vistos, etc. Vislumbro que as partes firmaram 

acordo, requerendo sua homologação e suspensão do feito (ID. 

30907431), ocorre que o causídico Marco André Honda Flores, quem 

assinou a minuta digitalmente, não possui poderes para o mesmo (ID. 

23790900). Portanto, intimo o referido advogado para no prazo de 15 dias 

apresentar instrumento procuratório que constituía poderes para celebrar 

acordos, sob pena de extinção. Em caso de silêncio ou pedidos 

protelatórios, intime-se o Banco via correio com aviso de recebimento, 

para no prazo de 05 dias cumprir o comando acima, sob a mesma 

admoestação. Outrossim, visando não causar prejuízo aos Requeridos, 

que já efetuou o pagamento da primeira parcela (ID. 30907431 – pág. 01), 

HOMOLOGO o acordo de vontades apresentado e determino a suspensão 

do feito até o adimplemento da avença (15/01/2024), nos termos do artigo 

313, inciso II. Transcorrido o prazo acima, intime-se o Requerente para, em 

05 dias, informar acerca do adimplemento da avença. Por fim, oficie-se o 

Meirinho Jeie Darque Braz de Moraes para que proceda a devolução do 

mandado de citação expedido no ID. 30479489. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1039553-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA - EPP (EXECUTADO)

ISABEL CRISTINA GAMA DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1039553-04.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA - EPP, ISABEL 

CRISTINA GAMA DA SILVEIRA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução 

sem a citação dos Executados até o presente momento. Por conseguinte, 

defiro o requerimento de ID. 25087360 e procedo a pesquisa de endereço 

dos Réus via Infojud e Infoseg, momento em que obtive êxito quanto a Ré 

Isabel (extrato anexo). Destarte, ante a instauração do teletrabalho e 

considerando a atual situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, 

que coloca em risco a saúde da coletividade em caso de convívio social, 

tornando imperioso o estrito cumprimento da chamada quarentena da 

população, contudo por entender não ser o caso de expedição de 

mandado ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista, que esta 

vinculado às medidas urgentes na forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 

249, de 18.03.2020, após, o retorno das atividades do Poder Judiciário: - 

expeça-se mandado de citação, a ser cumprido no endereço: Rua 

Senador Metello, nº 1630, Apto 802, Bloco 02, Bairro Goiabeiras, nesta 

capital. Para tanto, intimo a Instituição Financeira intimada para em 15 dias 

promover ao recolhimento das diligências, nos termos do Provimento nº. 

7/2017 – CGJ, que implantou a Central de Processamento de Diligências 

dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, salientando que a guia 

para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios, intime-se a 

Casa Bancária via correio com aviso de recebimento, para cumprir o 

comando acima no prazo de 05 dias, sob a mesma admoestação. 

Retornando o mandado negativo, proceda-se a citação editalícia dos 

Executados, nos termos do artigo 257, inciso II do CPC, via DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor. Após a certificação, nos termos do 

artigo 72, inciso I, do CPC, nomeio como curador especial o Defensor 

Público em atividade no juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os 

devidos fins. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024240-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANEI RITER LOURENCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1024240-37.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: IVANEI RITER LOURENCO Vistos, etc. 

NÃO CONHEÇO do requerimento de ID. 27788694, visto que divorciado da 

realidade dos autos, com evidente demonstração de falta de interesse na 

conclusão da lide, que se arrasta desde 2017, considerando que a 

referida pesquisa já foi realizada por este Juízo (ID. 20792874), sendo 

declinado endereço na comarca de Alta Floresta. Conforme ID. 20792868 

foi determinada expedição de carta precatória, entretanto a mesma não 

pode ser cumprida ante a ausência de recolhimento da diligência (ID. 

27157442 – pág. 12), ou seja por ausência de interesse do Banco. 

Outrossim, ante a instauração do teletrabalho e considerando a atual 

situação calamitosa decorrente do vírus Covid-19, que coloca em risco a 

saúde da coletividade em caso de convívio social, tornando imperioso o 

estrito cumprimento da chamada quarentena da população, contudo por 

entender não ser o caso de expedição de mandado ser cumprido por 

Oficial de Justiça Plantonista, que esta vinculado às medidas urgentes na 

forma do art. 5º da Portaria Conjunta n. 249, de 18.03.2020, após, o 

retorno das atividades do Poder Judiciário: - expeça-se carta precatória 

com prazo de 90 dias, visando a busca, apreensão e citação a ser 

cumprido no endereço de ID. 20792874, qual seja: Rua Dom Pedro, nº 02, 

Bairro Imperial, Alta Floresta/MT. Após, intime-se o Banco para recolher as 

custas de distribuição das missivas, bem como o valor referente a 

diligência do Oficial de Justiça, comprovando os pagamentos nos autos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 558 de 651



mediante petição no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via 

malote digital, com fulcro no princípio da celeridade processual, tudo sob 

pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando que caso a 

carta precatória seja devolvida por ausência de atos que deveriam ser 

praticados para o Banco, ficará caracterizada resistência indevida, sendo 

aplicada a multa prevista no art. 77, IV do CPC., ou mesmo pedido diverso 

do acima contido. Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios 

imprestáveis ao deslinde do feito, intime-se o Banco, via correio com aviso 

de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma admoestação. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010489-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINOMERCIO LEOCIR GUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1010489-80.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DINOMERCIO LEOCIR GUENO Vistos etc... Tratam-se os 

autos de Ação Monitória em fase de cumprimento de sentença. Foi 

prolatada a sentença de ID. 20856038. Na petição de ID. 27263995 o 

banco credor requer o cumprimento da sentença. Desta feita, intime-se o 

devedor, via correio com aviso de recebimento, para efetuar o pagamento 

do montante apresentado (que deverá ser devidamente atualizado na data 

do pagamento), no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação da multa 

disposta no art. 523, § 1º, do CPC. Após, concluso para deliberações e/ou 

BacenJud se for o caso. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. Paulo 

Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023729-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR DORADO RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1023729-39.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: AYMORE EXECUTADO: VICTOR 

DORADO RODRIGUES Vistos etc... Considerando o trânsito em julgado da 

sentença de ID. 28998083, procedo ao DESBLOQUEIO do montante 

indisponibilizado no ID. 22348530 da conta bancária de Victor. No mais, 

ante o término da prestação jurisdicional, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006893-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUGENIA BERGAMIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006893-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARIA 

EUGENIA BERGAMIM Vistos, etc. Conforme determina o artigo 485, inciso 

VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência 

da ação, não havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte 

adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 

12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 31191230 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

CPC. Indefiro o requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista 

que não houve determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de 

pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000187-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NALDINO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1000187-55.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: NALDINO ALVES FERREIRA Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

30935653 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, haja vista que não houve 

determinação nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão 

recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014601-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO ALVES LARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT8360-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1014601-58.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: JOAO BOSCO ALVES LARA Trata-se de 
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Ação de Busca e Apreensão, na qual o requerente pleiteou pela retomada 

do veículo Toyota Corolla, Placa QBR-1447. A presente ação foi ajuizada 

em 29/05/2018, a liminar deferida em 26/06/2018 e o veículo foi apreendido 

em 10/07/2018. Após a apreensão, compareceu aos autos a genitora do 

falecido apresentando contestação e alegando preliminarmente a 

legitimidade passiva da contestante, bem como a inexistência de mora, 

ante o passamento do requerido ocorrido em 21/02/2018. Afirmou, ainda, 

que o banco possuía ciência inequívoca do falecimento, bem como da 

existência de seguro de vida prestamista, do qual foi informado via e-mail 

enviado pelos causídicos da família em 22/03/2018 – ID. 14791804, 

pleiteando ao final pela extinção do feito ante a ausência de mora, 

condenação do requerente ao pagamento de custas e honorários 

advocatícios, bem como a imediata restituição do veículo à 

genitora/inventariante. O banco apresentou réplica de ID. 15243176, 

aduzindo a ausência de representação do Espólio, sendo o devedor 

regularmente notificado por ausência de comunicação do falecimento ao 

departamento jurídico, além da negativa da seguradora em pagar a 

indenização, não fazendo a parte uso do direito de purgar a mora no 

prazo legal, portanto, regular a apreensão, não apresentando a parte 

motivo para entendimento diverso, questões essas que se encontram 

divorciada da realidade dos autos e das provas carreadas. Na petição de 

ID. 15462508 retificou contestação quanto a figura do Espólio e pugnou 

pela condenação do banco em litigância de má-fé, reiterando o pedido de 

restituição do veículo. Na decisão de ID. 15720330 o banco foi intimado 

para proceder a restituição do veículo à genitora do requerido em 05 dias, 

sob pena de aplicação de multa, bloqueio do valor do bem pela Tabela 

Fipe, dentre outras medidas que se fizerem necessárias. Inconformado, o 

banco pediu reconsideração na petição de ID. 16310881, interpôs Agravo 

de Instrumento, que teve sua liminar deferida mas seu provimento negado, 

assim como Embargos de Declaração que foi rejeitado, e noticiou via 

petição de ID. 29340794 a interposição de Recurso Especial, no entanto, 

em consulta ao sistema PJe 2º Grau não foi possível vislumbrar tal recurso 

protocolado junto ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

tendo a decisão exarada nos Embargos de Declaração seu trânsito em 

julgado (tela em anexo). Desta feita, encaminhou-se ordem ao BacenJud 

para bloqueio do valor do bem pela Fipe nas contas bancárias do 

requerente, ocasião em que não se obteve êxito (extrato anexo). Diante 

dos fatos narrados, acolho as preliminares aventadas pela 

inventariante/genitora do requerido falecido, isto porque resta clarividente 

a ausência de mora do devedor, e consequentemente ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, razão 

pela qual a extinção é medida que se impõe. Vejamos os precedentes 

jurisprudenciais sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO 

DO PROCESSO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA 

DA AÇÃO – ART. 485, IV, CPC – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

INCABÍVEL - ART. 110 DO NOVO CPC – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A substituição processual prevista 

no art. 110 do CPC somente se aplica na hipótese de falecimento da parte 

no curso do processo, não quando o óbito houver ocorrido antes da 

propositura da ação. A ação proposta contra pessoa falecida, que não 

tem capacidade de estar em juízo, implica extinção do processo, sem 

resolução de mérito, por falta de pressuposto processual. (N.U 

1000581-33.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO 

RÉU ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - PROTESTO APÓS A MORTE 

DO REÚ - ART. 110 DO CPC/15 - INAPLICABILIDADE - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Tendo em vista que a ação foi 

ajuizada em face de pessoa falecida, bem como a constituição em mora do 

devedor ocorreu após o óbito, deve-se manter a sentença que julgou 

extinto o processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, 

inciso IV, do CPC/15. É cabível a sucessão processual prevista no art. 110 

do CPC/15 apenas aos casos em que o falecimento da parte ocorre no 

curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já havia 

falecido antes do ajuizamento da ação. (TJMG - Apelação Cível 

1.0309.15.003174-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira 

Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2019, publicação da 

súmula em 25/10/2019) Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, 

em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, embasado no artigo 485, inciso IV do Código 

de Processo Civil. De consequência, tendo em vista a apreensão do 

veículo e a impossibilidade de devolução, considerando que já foi vendido 

para terceiros conforme extrato Renajud em anexo, bem como tendo em 

vista a determinação de ID. 15720330 confirmado pelo E. Tribunal de 

Justiça, CONDENO O BANCO à devolução do valor do veículo pela Tabela 

Fipe, deixando qualquer outro argumento por parte do Espólio a ser solvido 

em ação própria se assim entender. Como admoestado anteriormente, em 

face do descumprimento do comando judicial, aplico-lhe a multa de 20% do 

valor da causa devidamente atualizado em favor do Estado, prevista no 

artigo 77 do CPC, devendo o Sr. Gestor proceder de acordo com as 

orientações da CGJ. Por fim, tendo em vista que o advogado da ré atuou 

no RAI e demais recursos, reitero a intimação do causídico Ricardo João 

Zanata para apresentar seu instrumento procuratório no prazo de 15 dias, 

sob pena de encaminhamento à OAB. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos, com as anotações e baixas de praxe. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1044002-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DE ASSUNCAO KRUGER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1044002-05.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN 

REQUERIDO: GIOVANI DE ASSUNCAO KRUGER Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

28032370 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o 

requerimento de baixa da restrição via Renajud, bem como a expedição de 

ofício ao Detran para o mesmo fim, haja vista que não houve determinação 

nos autos neste sentido. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060372-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RODRIGO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO OAB - MT22775/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1060372-25.2019.8.11.0041. AUTOR(A): MARCIO RODRIGO 

PEREIRA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Ante os documentos que 

acompanham a inicial, comprovando a hipossuficiência do Autor, nos 

termos do art. 99, § 3º, do CPC, bem assim o constante no item 2.14.8, 
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Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO os benefícios 

da justiça gratuita. Conforme determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o 

juiz não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada. Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, 

inciso IV do CPC, estão excluídas na regra disposta no caput do 

mencionado dispositivo, que trata da ordem de sentença a ser prolatada 

pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base nos arts. 485 e 932". 

Posto isso, ante o pleito de ID. 27595534 JULGO e DECLARO EXTINTA 

esta Ação Declaratória de Quitação de Financiamento Imobiliário por 

Invalidez Permanente C/C Pedido de Tutela de Urgência C/C Restituição de 

Valores C/C Danos Morais c/c Obrigação de Fazer, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do 

atendimento do pedido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019410-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

WILKER BAUHER VIEIRA LOPES OAB - GO29320 (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RELINDES GOMES DE ARRUDA SILVA MERMEJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019410-28.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS REQUERIDO: RELINDES GOMES DE ARRUDA SILVA 

MERMEJO Vistos, etc. No ID. 14953723 o Fundo requereu a extinção do 

feito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do CPC, entretanto ante a ausência 

de devolução de um mandado, foi expedido ofício ao Meirinho Edson 

Miguel para que realiza-se tal ato (ID. 24222799), não cumprindo (ID. 

31542547). É o relatório. Decido. Expeça-se ofício a Diretoria do Fórum, 

acompanhado de cópia dos autos, para que as medidas administrativas 

cabíveis sejam adotadas em relação ao Meirinho Edson Miguel, persistindo 

a responsabilidade de quem tenho conhecimento do cumprimento do 

mandado, quanto a apreensão do bem. Destarte, conforme determina o 

artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, 

homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in casu, de 

consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. Destaco 

que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão excluídas na 

regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata da ordem de 

sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões proferidas com base 

nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 14953723 JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Indefiro o requerimento de baixa da 

restrição via Renajud, bem como a expedição de ofício ao Detran para o 

mesmo fim, haja vista que não houve determinação nos autos neste 

sentido. Ante a ausência de pretensão recursal, diante do atendimento do 

pedido, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. P. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1049661-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNAH TORRES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1049661-58.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: TAYNAH TORRES OLIVEIRA Vistos, etc. Conforme 

determina o artigo 485, inciso VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito 

quando, homologar a desistência da ação, não havendo a necessidade, in 

casu, de consentimento da parte adversa, já que esta sequer fora citada. 

Destaco que, nos termos do art. 12, § 2º, inciso IV do CPC, estão 

excluídas na regra disposta no caput do mencionado dispositivo, que trata 

da ordem de sentença a ser prolatada pelo juízo, "IV - as decisões 

proferidas com base nos arts. 485 e 932". Posto isso, ante o pleito de ID. 

31171386 JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e 

Apreensão, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Ante a ausência 

de pretensão recursal, diante do atendimento do pedido, arquive-se com 

as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril 

de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008839-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

EMIKO ENDO OAB - SP321406 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO CANCIO PELUSO OAB - PR32521-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008839-95.2017.8.11.0041. AUTOR(A): MANOELITA DE 

OLIVEIRA GERALDINO REU: BANCO RCI BRASIL S.A Trata-se de AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL 

ajuizada por MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO em face de BANCO 

RCI BRASIL S/A (Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil), todos 

qualificados nos autos em referência, relatando a autora que aos 

04/11/2014 firmaram as partes um contrato de financiamento, para 

pagamento em 48 parcelas fixas de R$ 916,04 cada, contudo, constatou a 

abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela 

qual pretende a revisão contratual, mediante a aplicação das normas 

consumeristas, objetivando: - a limitação dos juros remuneratórios à taxa 

contratada de 1,04% ao mês, já que apurou a sua aplicação em 1,30% ao 

mês; - ser restituído da cobrança indevida a título de tarifa de cadastro em 

R$ 498,00, registro de contrato em R$ 273,00, além da venda casada de 

seguro em R$ 1.157,77; - a repetição do indébito; - em antecipação de 

tutela, a autorização para consignação da parcela no valor que entende 

devido (R$ 864,15), vedação de anotação em cadastros de inadimplentes 

e a manutenção na posse do bem; - a inversão do ônus da prova; - a 

concessão das benesses da assistência judiciária; - a condenação da 

parte adversa ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 31.920,00 e acostou 

documentos. Na decisão Id. 5787279 foi concedida a assistência judiciária, 

indeferidos os pedidos formulados em tutela antecipada, fixada a inversão 

do ônus da prova e determinada a suspensão do feito em vista de o 

firmado no REsp 1.578.526-SP. Após o julgamento do aludido recurso, foi 

apresentada a emenda da inicial Id. 18838316, retificando o pedido 

referente a tarifa de cadastro por ser considerada legal e, recebida na 

decisão Id. 22729638, sendo na oportunidade designada audiência O réu 

foi citado aos 10/10/2019 (Id. 24868057) e em contestação Id. 25771027 

aventou em preliminar a alteração de sua denominação para BANCO RCI 

BRASIL S/A, a impugnação à assistência judiciária, a perda superveniente 

do objeto da ação em decorrência da quitação do contrato, além de afirmar 

não ser o caso de inversão do ônus da prova. No mérito, aduz que: - as 

taxas e tarifas administrativas praticadas possuem autorização legal, 

discorrendo sobre cada uma; - os juros remuneratórios praticados são 

inferiores à taxa média de mercado, possuindo estes livre estipulação; - a 

capitalização de juros possui respaldo legal; - não se fala em repetição do 

indébito; - não estão presentes os requisitos da tutela antecipada, 

refutando um a um dos pedidos a este título; Ao final, pleiteia pela 

improcedência da ação, condenando a parte adversa aos ônus 
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decorrentes da sucumbência. Realizada audiência Id. 25850993, sem êxito 

na composição entre as partes. Impugnação à contestação Id. 25956248. 

É o relatório. Decido. Por observar que a matéria posta em exame 

dispensa a produção de outras provas, bem como em vista de o pleiteado 

em audiência pelas partes (Id. 25850993), com amparo legal no art. 355, I, 

do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. Prefacialmente, em vista 

de a documentação Id. 25771031, defiro a anotação do polo passivo para 

BANCO RCI BRASIL S/A. Em preliminar, aventa o requerido a impugnação 

à assistência judiciária e a perda superveniente do objeto da ação em 

decorrência da quitação do contrato, além de afirmar não ser o caso de 

inversão do ônus da prova. Com relação à assistência judiciária, conforme 

o disposto no § 3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação 

de hipossuficiência, não prevendo a lei, obrigatoriamente, que a parte seja 

miserável, mas sim que esta, ainda que momentaneamente, não possua 

condições de arcar com tais emolumentos. Embora o réu refute a benesse 

concedida, não apresentou provas plausíveis a afastar a afirmação feita 

pela beneficiária, que possui presunção juris tantum da necessidade. 

Portanto, não basta que se alegue que a parte não faz jus ao benefício em 

comento, é necessário que prove, pois caso contrário prevalece a 

alegação de quem pleiteou o benefício. Nesse sentido, a orientação do E. 

TJMT: “AÇÃO DEMARCATÓRIA - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

PRODUZIR PROVAS DE PREJUÍZOS SOFRIDOS - INTIMAÇÃO PARA 

MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL E PARA REQUERER O QUE 

ENTERDER DE DIREITO - PEDIDO DE JULGAMENTO DA LIDE NA FORMA 

CONSTANTE DA EXORDIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE - 

DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SUA 

OCORRÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE EX 

ADVERSA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - MERAS ALEGAÇÕES SEM 

PROVAS DAS BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DAS PARTES - RECURSO 

DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.[...] A parte que se insurge contra o 

deferimento da justiça gratuita deve fazer prova da boa condição 

financeira da outra.” (Ap 35624/2018, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). “APELAÇÃO - 

EMBARGOS DE TERCEIRO - FEITO PRINCIPAL - EXECUÇÃO - PEDIDO DE 

JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - 

BENEFÍCIO DEFERIDO - EXECUÇÃO -PENHORA DESCONSTITUÍDA ANTES 

DA TRIANGULAÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL DO EMBARGANTE - PERDA DO OBJETO - SUCUMBÊNCIA 

DO EMBARGADO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - DESCABIMENTO 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a 

que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum 

de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova 

em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso 

à Justiça (art. 5º, XXXV, CF).Tendo havido a desconstituição da 

constrição no feito principal antes da citação nos Embargos de Terceiro, 

ocorre a perda superveniente do objeto da lide e é indevida a condenação 

do embargado ao pagamento dos ônus sucumbenciais.” (Ap 41647/2018, 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) 

Demais disso, destaco que, na forma do art. 99, § 4º, do hodierno CPC, “A 

assistência do requerente por advogado particular não impede a 

concessão de gratuidade da justiça”. Feitas essas considerações, 

mantenho a concessão da assistência judiciária a autora. No que tange à 

alegação de a impossibilidade de revisão de contrato já quitado, cumpre 

esclarecer que, inexiste impedimento de ajuizamento de ação visando o 

ressarcimento de eventuais abusividades constantes em contrato, desde 

que não fulminado pelo instituto da prescrição. Nesse sentido é a 

orientação do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. FCVS. 

REVISÃO DE CONTRATO JÁ EXTINTO PELO PAGAMENTO. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte 

no sentido da possibilidade de revisão judicial de contratos já extintos pelo 

pagamento ou objeto de novação. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no REsp 878.525/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 

TURMA) De tal modo, não se fala em perda superveniente do objeto, como 

aventado. Ademais, é inconteste a incidência do CDC sobre as relações 

entre consumidores e instituições financeiras, conforme pacificado pelo 

Superior Tribunal de Justiça com a emissão da Súmula n.º 297, que dispõe 

que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”, sendo certo que, no caso dos autos, não houve recurso à 

decisão interlocutória Id. 5787279 que firmou sua incidência e determinou 

a inversão do ônus da prova. Feitas essas considerações, REJEITO as 

preliminares invocadas e passo ao exame do mérito. DA DIFERENÇA 

QUANTO AOS JUROS APLICADOS Insurge-se a autora quanto a 

irregularidade na incidência dos juros, ao alegar que, foram pactuados em 

1,04% ao mês, mas aplicados em 1,30% ao mês. Observo que no contrato 

em tela – Id. 25771028 – Pág. 1 consta expressamente que os juros foram 

firmados em 1,04% ao mês e 13,26% ao ano e, ainda, que o CET (custo 

efetivo total) representa 1,39% ao mês e 18,30% ao ano. Cumpre 

destacar que o “Custo Efetivo Total” é regulamentado pela resolução do 

Conselho Monetário Nacional n. 3.517/07, e conforme esclarecimento do 

Banco Central (http://www.bcb.gov.br/?CETFAQ) este “corresponde a 

todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito e de 

arrendamento mercantil financeiro, contratadas ou ofertadas a pessoas 

físicas, microempresas ou empresas de pequeno porte” e, ainda, que “o 

CET deve ser expresso na forma de taxa percentual anual, incluindo todos 

os encargos e despesas das operações, isto é, o CET deve englobar não 

apenas a taxa de juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras 

despesas cobradas do cliente”. Assim, conforme o disposto no art. 1º da 

Resolução BACEN n. 3.517/07: “Art. 1º As instituições financeiras e as 

sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de 

operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com 

pessoas físicas, devem informar o custo total da operação, expresso na 

forma de taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula 

constante do anexo a esta resolução. § 1º O custo total da operação 

mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2º O 

CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações 

e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no 

contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, 

mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados 

pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de 

financiamento. § 3º No cálculo do CET não devem ser consideradas, se 

utilizados, taxas flutuantes, índice de preços ou outros referenciais de 

remuneração cujo valor se altere no decorrer do prazo da operação, os 

quais devem ser divulgados junto com o CET”. Considerando que o custo 

efetivo total da operação engloba todos os encargos e despesas da 

operação, sendo legal a sua previsão, não há ensejo à tese da autora de 

que não tenha sido observado o pactuado quanto aos juros. DAS TAXAS 

E TARIFAS Afirma a autora ser indevida a cobrança de tarifa de cadastro 

(ID.18838316 retificou este pleito e em impugnação discorre sobre sua 

legalidade) em R$ 498,00, registro de contrato em R$ 273,00, além da 

venda casada de seguro em R$ 1.157,77. Destaco que, ante a 

discrepância existente na jurisprudência pátria, foi selecionado o REsp 

1.251.331-RS como representativo de controvérsia, sendo delimitadas as 

seguintes teses para os efeitos do art. 543-C do CPC/73: “1ª Tese: Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto. - 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais 

tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e 

da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o 

mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento 

entre o consumidor e a instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes 

convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de 

Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, 

sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial 

parcialmente provido.” (STJ, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO). Posteriormente, 

foi julgada a Reclamação n. 14.696-RJ, processada sob o rito estabelecido 

na Resolução n. 12/2009-STJ, sendo importante destacar a ementa deste 

último, por aclarar ainda mais a questão: “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 

12/2009-STJ. TARIFAS BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP 

N. 1.251.331/RS JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 

RESOLUÇÕES DO CMN-BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. [...] 3. Se 

assinado até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. 

Salvo as exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os 
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serviços efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A 

TAC e a TEC, porque não proibidas pela legislação de regência, podiam 

ser validamente pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a 

caso, de forma fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de 

mercado. 4. Se assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela 

Resolução CMN 3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 

3.919/2010. Somente passaram a ser passíveis de cobrança os serviços 

prioritários definidos pelas autoridades monetárias. A TAC e a TEC não 

integram a lista de tarifas permitidas. A Tarifa de Cadastro é 

expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do 

relacionamento com o cliente. As restrições à cobrança por serviços de 

terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n. 3.954-CMN, de 

24.2.2011. [...] 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa 

contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço 

efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do 

contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente 

comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos 

de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 

remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do 

magistrado." [...] 8. Reclamação procedente”. (STJ - Rcl 14.696/RJ, Rel. 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

26/03/2014, DJe 09/04/2014). Nesta decisão, restou sedimentado que, aos 

contratos assinados até 29/04/2008, sob a regência da Resolução CMN n. 

2303/96, eram vedadas as tarifas elencadas conforme esta resolução, 

que tratam notadamente de cobranças inerentes a contrato de conta 

corrente e cartão, restando consignado no art. 2º a permissão da 

incidência de outras tarifas, desde que informadas ao consumidor. Ou 

seja, os encargos previamente contratados e não elencados no art. 1º 

eram permitidos. A partir de 30/04/2008, passou a vigorar a Resolução 

CMN 3.518/2007, complementada pela Circular n. 3.371/2007, que 

autorizava, dentre os encargos mencionados, apenas a cobrança de 

tarifa de cadastro e de tarifa de renovação de cadastro, sendo a última 

abolida pela Circular 3466/2009, não prevendo a possibilidade de se 

cobrar TAC, TEC, dentre outros. Imperioso acrescentar, ainda, o 

posicionamento Sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a 

matéria, ambas de 29/02/2016: Súmula 566: “Nos contratos bancários 

posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 

30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do 

relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. Súmula 565: 

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de 

carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida 

apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da 

Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”. Nesta mesma linha de 

raciocínio, por meio de outro recurso representativo de controvérsia – 

Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 28/11/2018, restou 

sedimentado, para fins do art. 1.040 do CPC: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR 

SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO 

BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE 

A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR 

VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO 

CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE 

E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO 

EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA 

ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. 

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a 

partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja 

diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito 

das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 

1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança 

de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a 

especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade 

da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do 

correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, 

data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a 

cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado 

em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de 

despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da 

cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade 

de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por 

onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros 

("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, 

mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de 

avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 

06/12/2018) No caso em tela, ao se ter em vista que este contrato foi 

firmado aos 04/11/2014, por não haver parâmetros que indiquem 

abusividade no valor cobrado a título de tarifa de cadastro em R$ 498,00, 

descabe o pleito de devolução desta. Quanto ao Registro de Contrato, nos 

fundamentos do aludido Repetitivo quanto ao caso concreto em apreço 

naquele acórdão, restou consignado: “Sob a ótica do direito do 

consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas 

questões que foram suscitadas nos recursos afetados. Essa controvérsia 

é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os 

consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido 

a comprovação da efetiva prestação desse serviço. No caso dos 

recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras não 

trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação que 

comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação do veículo 

usado. [...] Por fim, no que tange à tarifas de registro do contrato, valem as 

mesmas considerações acima deduzidas, acerca da efetiva prestação do 

serviço e do controle da onerosidade excessiva. [...] Por sua vez, a 

cobrança pelo registro do contrato corresponde a um serviço 

efetivamente prestado, pois documento de fl. 24, juntado pela próprio 

consumidor, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, 

passando a constar no documento do veículo.” Considerando que no caso 

dos autos a própria autora demonstrou, por meio do documento Id. 

5595070, a ocorrência do registro do gravame no Detran/MT, não há 

ensejo à pretensão de ressarcimento da tarifa de registro de contrato em 

R$ 273,00. No que concerne à cobrança de seguro vinculada a contrato 

bancário, mister se faz destacar que o Superior Tribunal de Justiça 

selecionou os recursos sob o Tema 972/STJ e em julgamento realizado 

aos 12/12/2018 restou sedimentado em dois Recursos Repetitivos: 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. 

DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS 

CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. 

VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA 

SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS 

ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários 

celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou 

equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente 

bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do 

pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de 

entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula 

pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de 

encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula 

referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, 

condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em 

virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. 

Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que 

tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de 

ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese 

firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da 

prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à 

despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE 

PROVIDO.” (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 

17/12/2018) “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO 

BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS 

CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. 

VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. 

ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS 
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ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários 

celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou 

equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente 

bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA 

OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que 

prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do 

pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de 

entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula 

pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da 

onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o 

consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição 

financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de 

encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO 

CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a 

procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. 

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

12/12/2018, DJe 17/12/2018). Do inteiro teor de tais julgamentos, é 

possível verificar que, da mesma forma em que ocorre nesta ação, apesar 

de haver a opção ao consumidor quanto a sua contratação, não há 

liberdade de escolha de outra empresa de seguros contratante, 

caracterizando a venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico 

pátrio. De tal sorte, à semelhança da tese firmada na Súmula 473-STJ, 

segundo a qual “O mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o 

seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou 

com a seguradora por ela indicada”, resta firmado pelo Colendo STJ que a 

contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza 

venda casada, logo, ilícita, merecendo acolhimento ao pleito de restituição 

do valor de R$ 1.157,77 cobrado a título de seguro. DA REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO Concernente ao requerimento de repetição do indébito, constato 

que, não obstante a revisão em parte das cláusulas pactuadas, para a 

condenação ao pagamento da devolução em dobro do que foi cobrado a 

maior faz-se necessário a demonstração da má-fé da parte, o que não se 

vislumbra no caso em comento. Nesse sentido, a Súmula 159/STF: 

“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 

1531 do Código Civil.” Na mesma vertente, a orientação firmada pelo STJ: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. NOTA PROMISSÓRIA. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES JÁ AMORTIZADOS. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL 2002. MÁ-FÉ DO 

CREDOR NÃO COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A aplicação da penalidade prevista 

no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do 

credor. Precedentes. 2. O eg. Tribunal de origem reconheceu não estar 

comprovada a má-fé da credora em razão da cobrança de valores já 

amortizados pelos devedores, uma vez que prontamente providenciou o 

abatimento do excesso após o reconhecimento do equívoco em sede de 

embargos à execução. A alteração desse entendimento importa, 

necessariamente, o reexame do conjunto probatório dos autos, o que é 

vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1349905/PR, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, 

DJe 13/03/2019) Posto isso, indefiro o pedido de devolução em dobro, 

devendo o pagamento a maior ser restituído de forma simples, tudo 

atualizado com juros de mora de 1% ao mês computado da citação e 

correção monetária pelo INPC, da contratação. Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados por MANOELITA DE OLIVEIRA GERALDINO em face de 

BANCO RCI BRASIL S/A, para determinar a restituição do valor de R$ 

1.157,77 cobrado a título de seguro, corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação. Por ter o réu decaído de parte mínima, condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de 

cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência 

judiciária. Transitada em julgado, sem manifestação das partes, 

arquive-se, com as anotações e baixas devidas. P. I. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2.020. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação
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EURIDES CANDELARIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015157-89.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSIMAR JOAO MARIANO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013684-68.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ GALDINO DELGADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012336-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. NOTA A PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009797-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEMERSON PEREIRA DA SILVA 61607592134 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009797-47.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: HEMERSON PEREIRA DA SILVA 61607592134 Vistos, etc. 

Compulsando os autos, denota-se que, os bens imóveis averbados pelo 

exequente (id. 31496875 - Pág. 6 e id. 31496875 - Pág. 8), nos termos do 

art. 828, do CPC, tratam-se de bens pertencentes à pessoa física, que não 

é parte executada, dos presentes autos. O executado dos autos, trata-se 

de pessoa jurídica. Desta forma, proceda-se com o cancelamento das 

averbações efetivadas pela exequente, junto ao Cartório de Ofícios, que 

ocorreu as respectivas averbações. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo legal 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027695-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON OLIVEIRA MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027695-10.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDERSON 

OLIVEIRA MARTINS DA SILVA Vistos, etc. Mantenho determinação dos 

autos, cumpra-se a referida nos termos do id. 31299746. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003641-43.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME, EDMAR JOSE 

DA SILVA Vistos, etc. Até o presente momento não foi efetivada a 

penhora de bens, mas apenas pesquisa de bens junto ao Renajud (id. 

31417305). Desta forma, diante da manifestação do exequente ao id. 

31529664, expeça-se Mandado de Penhora/avaliação, do bem, localizado 

via Renajud (id. 31417305). Após, intime-se a parte executada da 

penhora/avaliação e nomeação de depositário fiel. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012844-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CATARINA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010484-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS ARAUJO DE LIMA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023244-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARDOSO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1023244-68.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUIZ CARLOS 

CARDOSO DE CAMPOS Vistos, etc. A pesquisa pretendida (Delegacia da 

Receita Federal) já foi efetivada nos autos, no id. 23966519. Assim, caso 

queria nova pesquisa, intime-se o autor para proceder com o recolhimento 

da taxa para a referida pesquisa (Lei n. 11077/2020) e apresentar o 

comprovante da taxa nos autos. Havendo interesse e procedendo com o 

respectivo recolhimento, proceda-se a pesquisa e diga-se. Oficie-se em 

relação à Central Elétrica como ali requerido, após deverá o autor cumprir 

determinação dos autos no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004642-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVANILDO DIVINO SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1004642-92.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: REVANILDO DIVINO 

SOUZA SILVA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para proceder com o 

recolhimento da taxa (Lei n. 11077/2020), para a pesquisa junto ao 
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Renajud e apresentar o comprovante da taxa nos autos. Procedendo com 

o respectivo recolhimento, efetive-se a pesquisa e após, diga-se. 

Desnecessária expedição de Ofício para a PRF, como pleiteado nos autos. 

Em qualquer dos casos deverá cumprir a determinação dos autos, no 

prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025171-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025171-06.2018.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

LEONARDO OLIVEIRA DANTAS Vistos, etc. Não há como homologar o 

acordo, quando o requerido não está representado por advogado. 

Considerando que já ocorreu citação válida, intime-se o requerido por 

mandado para manifestar sobre acordo. Decorrido o prazo de citação 

certifique-se sobre apresentação de resposta e somente após, 

conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000633-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUIZA MONTEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora tomar ciência do Alvará Eletrônico expedido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1046837-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BATISTA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora se manifestar sobre a contestação de id, 29707523, 

no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003641-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029003-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036129-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA ARDAIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre os documentos colacionados no 

id. 31497651, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046231-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATARINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora materializar e comprovar 

o protocolo do(s) ofício(s) expedido(s) nos autos, no prazo legal de 05 

(cinco) dias úteis

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017941-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO JESUS PAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Deverá a parte autora efetuar o recolhimento e vinculação da guia de 

distribuição das custas e taxas judiciárias ao número único do processo, 

bem como RETIFICAR A INICIAL EM RELAÇÃO AO BEM INDICADO NO 

CONTRATO, POIS CONSTA DIVERSO O NÚMERO DO RENAVAN E PLACA, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046534-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DOS SANTOS ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27.04.20

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0001438-72.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP (EXECUTADO)

ARILSON THADEU LUCAS DE JESUS (EXECUTADO)

ARILCE SUELI BARRETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VOLNEI DE VASCONCELLOS MOURA OAB - MT7702-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

0001438-72.2011.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONSTRUTORA LAMBERTINI LTDA - EPP, ARILSON THADEU 

LUCAS DE JESUS, ARILCE SUELI BARRETO Vistos, etc. Certifique-se 

sobre a tempestividade do recurso de apelação, que é processado no 

efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. 

Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036099-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036099-79.2019.8.11.0041. AUTOR(A): FERNANDES GOMES DE SOUZA 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação, que é processado no efeito 

suspensivo. Intime-se o apelado para responder no prazo de Lei. Após, 

remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025127-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1025127-84.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

EXECUTADO: PEDRO HENRIQUE PEROTTO PAGOT Vistos, etc. Recebo os 

embargos de declaração, pois tempestivos, conforme certificado nos 

autos. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são 

capazes de alterar a sentença, a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos. Em que pese o acordo ter sido de forma parcelada, em momento 

aqui foi requerido na minuta a suspensão da ação, em face do acordo 

entabulado entre as partes. Pelo contrário, foi requerida a extinção da 

ação (item “a”), inclusive as partes renunciaram ao prazo recursal, nos 

termos do art. 225, do CPC, requerendo o imediato trânsito em julgado da 

presente demanda (item “e”), não havendo que se falar em eventual 

omissão, obscuridade ou contradição. No caso não cabia homologação 

considerando que a parte requerida não estava representada por 

advogado e ninguém postula em juízo, sem a devida habilitação, razão pela 

qual o feito foi extinto pela satisfação da obrigação, como posto pelo 

credor. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018002-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO VITOR GIRALDI MONTEIRO MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018002-94.2020.8.11.0041. AUTOR: JULIO VITOR GIRALDI MONTEIRO 

MARTINS REU: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a 

Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Necessário se faz fazer 

comprovação de seus rendimentos, em face da relação negocial discutida, 

considerando que ninguém sobrevive do nada. A declaração por si só, 

não se reputa ser pobre diante da Lei, pois poderá ter rendimentos de 

forma autônoma ou de outra forma. Para comprovar a miserabilidade de 

Lei, deve restar patente que os ganhos mensais suprem apenas a 

subsistência, que disponde do referido ocasionará perda de seus direito 

básicos e tal fato deve estar claro nos autos. Assim, Intime-se a parte 

autora para no prazo de quinze dias, proceder a comprovação de 

recolhimento da guia de distribuição ou fazer comprovação da 

hipossuficiência. Não recolhendo ou não fazendo comprovação, 

certifique-se e conclusos. Havendo comprovação de rendimentos e sendo 

mantido o indeferimento do benefício, deverá em cinco dias proceder ao 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017941-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO JESUS PAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017941-39.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: DIVINO JESUS PAES 

DA SILVA Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento 

da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número único do 

processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato E 

RETIFICAR A INICIAL EM RELAÇÃO AO BEM INDICADO NO CONTRATO, 

POIS CONSTA DIVERSO O NÚMERO DO RENAVAN E PLACA, em quinze 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 
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manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Intime-se. CUIABÁ, 

27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013175-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013175-11.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADMILSON WANDERLEY 

PEREIRA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos etc. Defiro pedido de Justiça Gratuita ante o documento carreado 

no ID 14126901. Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a 

impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da 

ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco 

de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não se trata de direito 

instantâneo que quando agredido necessita de imediata recomposição. 

Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da 

tutela. Não vejo elemento plausível a conceder a consignação de 

pagamento, em valores pretendidos na inicial, para excluir a mora, 

primeiro, porque não existe demonstração de recusa do Requerido em 

receber o contratado e tão pouco, há como afirmar nesta fase processual, 

que o valor pretendido, reflete ao devido. Até então, não existe convicção 

deste Juízo a desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz 

aquilatar demais provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante 

da atual jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 

do STF e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros 

pactuados são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

a taxa é efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste 

primeiro momento, apenas com base nas provas documentais produzidas 

pelo autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não 

havendo prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 

plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Considerando que 

houve renúncia expressa à audiência de conciliação, cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Por fim, defiro o pedido de 

ID 29567566 para apensar os presentes autos a ação de Busca e 

Apreensão de n° 1003933- 28.2018.8.11.0041. Intime-se. Cumpra-se 

Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039867-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIEGO DE SOUZA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1039867-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: TIEGO DE SOUZA 

VIEIRA Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S/A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão contra Tiego De Souza Vieira, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face Contrato de Financiamento para 

Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob o n.º 

2900792810, firmado entre as partes. Alegou que a parte requerida não 

cumpriu com as obrigações pactuadas, deixando de pagar as prestações 

vencidas a partir de 30/07/2018, requerendo a concessão de liminar para 

ao final torná-la em definitivo, com procedência da ação. Instruiu seu 

pedido com documentos de id. Núm. 16552601 - Pág. 1 / Núm. 16552618 - 

Pág. 1. A liminar foi concedida nos termos da decisão de id. Núm. 

16590938 - Pág. 1 e devidamente cumprida nos ids. Núm. 17325833 - Pág. 

1 / Núm. 28358766 - Pág. 1, com a citação por edital da parte requerida no 

id. Núm. 28358766 - Pág. 1. No id. Núm. 30610657 - Pág. 1 o requerido 

através de advogado constituído apresentou contestação com 

reconvenção. Inicialmente, pugnou pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Fez uma síntese processual. Sustentou a não constituição 

em mora do devedor, por ausência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Asseverou sobre a necessidade de 

extinção da ação de busca e apreensão – Impossibilidade de conversão 

da ação de busca e apreensão em execução. Pugnou pela apresentação 

da nota fiscal de venda do bem. Em sede de reconvenção, sustentou a 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Asseverou sobre a 

responsabilidade civil objetiva da reconvinda quanto ao objeto da ação. 

Afirmou sobre a abusividade da aplicação da taxa de juros de 2,06% ao 

mês para financiamento de veículos. Aduziu sobre a ilegalidade da 

cobrança de taxas administrativas - registro de contrato, avaliação do bem 

e seguro. Enfatizou sobre a cumulação dos encargos moratórios com a 

comissão de permanência. Postulou pela Repetição do indébito dos 

valores das parcelas pagas no valor de R$ 362,16 (trezentos e sessenta 

e dois reais e dezesseis centavos), na forma simples. Rogou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. Requereu a declaração em sentença 

do valor revisado das parcelas no valor de R$ 519,31 (quinhentos e 

dezenove reais e trinta e um centavos), em 48 parcelas; a condenação da 

Reconvinda a repetição do indébito no valor de R$ 1.290,52 (hum mil, 

duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), referente as 

taxas administrativas, conforme explicado no item “d” e a inversão do 

ônus da prova. Juntou documentos de ids. Núm. 30610657 - Pág. 29 / 

Núm. 30610658 - Pág. 3. A parte autora apresentou réplica a contestação 

no id. Núm. 31444615 - Pág. 1, rebateu as preliminares e ratificou os 

termos da inicial. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

contra Tiego De Souza Vieira, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, 

garantido por Alienação Fiduciária, sob o n.º 2900792810, firmado entre 

as partes. Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 

30/07/2018, requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em 

definitivo, com procedência da ação. Por seu turno, o requerido 

apresentou contestação e pretendeu a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Sustentou a não constituição em mora do devedor, por 

ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Pugnou pela apresentação da nota fiscal de venda do bem. Em 

sede de reconvenção, afirmou sobre a abusividade da aplicação da taxa 

de juros de 2,06% ao mês para financiamento de veículos. Aduziu sobre a 

ilegalidade da cobrança de taxas administrativas - registro de contrato, 

avaliação do bem e seguro. Enfatizou sobre a cumulação dos encargos 

moratórios com a comissão de permanência. Postulou pela Repetição do 

indébito dos valores das parcelas pagas no valor de R$ 362,16 (trezentos 

e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), na forma simples. Rogou 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Requereu a declaração em 

sentença do valor revisado das parcelas no valor de R$ 519,31 
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(quinhentos e dezenove reais e trinta e um centavos), em 48 parcelas; a 

condenação da Reconvinda a repetição do indébito no valor de R$ 

1.290,52 (hum mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), 

referente as taxas administrativas, conforme explicado no item “d” e a 

inversão do ônus da prova. Considerando que a matéria tratada nos 

presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram-se nos 

autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento 

do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 

355-I do Novo Código de Processo Civil. Cumpre enfatizar ser dispensável 

a inversão do ônus da prova, os questionamentos nos autos são em 

relação a mora e o contrato firmado que já estão nos autos, cabendo 

julgamento antecipado da lide. Primeiramente, há impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita a parte requerida, considerando que não fez 

comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou apresentação de sua declaração de renda, para 

aquilatar a necessidade. Ademais, pelo valor do contrato firmado pelas 

partes, conforme documentos que instruem a inicial, não há como inferir 

ser a referida pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Anote-se. Passo a análise 

da preliminar arguida em sede de defesa. Quanto a não constituição em 

mora do devedor, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido 

e regular do processo, não merece prosperar. Denota-se que a 

comprovação da mora na inicial se deu através do documento de id. Núm. 

16552617 - Pág. 1 / Pág. 3, no qual a referida foi encaminhada para o 

endereço do requerido, ditado por ele no contrato, satisfazendo o requisito 

legal. Ali fez constar o nome do credor, do devedor, o valor da parcela 

vencida e demais dados necessários a configurar a mora, não merecendo 

reparo. Ademais, é pacificado entre os Tribunais que para o devedor seja 

constituído em mora, condição da ação em exame, deve ser realizada por 

carta registrada, por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título de crédito vinculado ao contrato o que restou 

comprovado na presente demanda, nos termos do art. 2º § 2º do decreto 

911/69, “in verbis”: “Art. 2º (...) § 2º A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. (Redação dada 

pela Lei nº 13.043, de 2014). Vejam que a notificação por carta no 

endereço indicado pela parte requerida no contrato, com os dados 

necessários do credor e do débito, resultou frutífera e o fato de ser 

recebida por terceiro não desnatura o ato. Entendo que o requisito legal foi 

cumprido, sendo consolidada a mora do devedor, isso porque é 

indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do 

devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. 

PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte consolidou o 

entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de 

cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, 

dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 

656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015). “ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020309-60.2016.8.11.0041 APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE – 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA E RECEBIDA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO 

CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – REVISÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO Se as circunstâncias da causa demonstram a incapacidade 

financeira da parte de arcar com os custos processuais, é o caso de 

deferir a concessão do benefício da justiça gratuita. A comprovação da 

mora é condição de procedibilidade da Ação de BUSCA E APREENSÃO, 

nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, "poderá ser 

comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário". O envio e recebimento da NOTIFICAÇÃO extrajudicial no 

endereço constante do contrato, ainda que por TERCEIRO, revela-se 

suficiente para a comprovação da mora do devedor”. (N.U 

1020309-60.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019). Assim, válida a notificação 

realizada. Não há que se falar em restituição do bem. Rejeito a preliminar 

suscitada. As partes firmaram o contrato de financiamento, ofertando ao 

requerido em alienação fiduciária o veículo especificado na inicial. 

Analisando o contrato firmado pelas partes, verifica-se que não existe 

nenhum dispositivo de difícil entendimento, as regras ali constantes são 

claras, não trazendo dúvidas com relação ao seu conteúdo. Denota-se, 

que a requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a 

partir da prestação do dia 30/07/2018, assim resta caracterizando sua 

total inadimplência. Fato inconteste. Em vista do julgamento referente às 

tarifas referente registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp nº 

1.578.526/SP, Resp nº 1.578.490/SP e Resp nº 1.578.553 – SP como 

representativos do tema, já houve pronunciamento das matérias ali 

afetadas (Recurso Especial nº 1.578.553/SP - julgamento em 28/11/2018), 

inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e 

“ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. A 

despesa de avaliação do bem ficou determinada sua validade, bem como, 

da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro, 

ressalvadas a abusividade com possibilidade de controle da onerosidade 

excessiva, em cada caso concreto. Tarifa de Avaliação do Bem Desta 

feita, a cobrança de Tarifa de Avaliação no montante de estipulada no 

contrato de id. Núm. 16552609 - Pág. 3 na cláusula III – Características da 

Operação e CET – item 10 é legal, como foi devidamente indicada nos 

autos e de acordo com o julgamento acima indicado declaro sua validade. 

Registo de Contrato Com relação à ilegalidade na cobrança da tarifa 

referente registro de contrato R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete 

reais e cinquenta e dois centavos), não merece guarida, posto que, 

somente são indevidos quando não avençados e cobrados seus valores, 

o que não ocorreu no caso em tela, conforme se verifica na cláusula III – 

Características da Operação e CET – item 8 (id. Núm. 16552609 - Pág. 3), 

devendo prevalecer. Seguro No tocante ao seguro foi devidamente 

descrito na cláusula III – Características da Operação e CET – item 4 (id. 

Núm. 16552609 - Pág. 3). Tem-se que o requerido teve ciência do seguro 

e anuiu com sua contratação. Além do mais, não há provas da 

obrigatoriedade na contratação. Até porque a requerida se comprometeu 

no contrato a seguro para cobertura integral do bem na cláusula – 

“Garantia”. Não há sequer em cogitar em venda casada. Juros 

Remuneratórios Percebe-se que no caso em tela, trata-se de juros 

pré-fixados, em percentual de mercado, com parcelas fixas de prévio 

conhecimento das partes. no qual avençaram a taxa de juros mensal 

2,06% ao mês e anual de 27,66% ao ano. Não havendo reparo a ser feito 

por ser média de mercado. Já há muito tem pacificado de que a Instituição 

financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo 

o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante 

nº 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. Portanto, não há que 

se falar em abusividade dos juros remuneratórios cobrados no contrato. 

Juros Moratórios Quanto aos encargos moratórios, restou expressamente 

previsto na cláusula “Consequência do Atraso no Pagamento” que no 

caso de inadimplemento haverá incidência de juros remuneratórios 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. Encargos 

legais e compatíveis entre si. Sequer houve avença de comissão de 

permanência ou cumulação de encargos. Assim, inviável pedido de 

repetição de indébito considerando que o avençado não merece alteração. 

Quando trata de alienação fiduciária, no campo do direito material, 

estabelece que a alienação fiduciária constitui uma garantia real “sui 

generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, mas sobre coisa própria. 

O financiado, ou devedor fiduciante, dá em alienação fiduciária um 

determinado bem, ficando o devedor com a posse direta, na qualidade de 

depositário do bem. Deste modo, no momento que o devedor fiduciante 

não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, acioná-lo, para recebimento 

do bem, considerando que passa a ser o proprietário do mesmo. Assim, 

devida é aplicação do vencimento antecipado do contrato, em caso de 

inadimplência e não estamos aqui falando em pagamento antecipado da 

dívida, quando é conferida a aplicação de descontos. No caso trata de 

penalidade por ficar em mora com o pagamento das parcelas contratadas. 

É patente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem jurídico que 

é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), 

como destinatário final (do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º 

e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta 
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espécie de contrato – Súmula 297. Diante do exposto e considerando o 

que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente 

Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido inicial com fundamento 

no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c Decreto 

Lei n.º 911/69. Declaro consolidado nas mãos do autor o domínio e posse 

do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Via 

de consequência, Não Acolho a reconvenção com sustento no mesmo 

dispositivo legal, por ser devido o contrato como avençado. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno o requerido/reconvinte nas custas e despesas processuais, bem 

como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da 

causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, 

ficando o requerido intimado a pagar a condenação em quinze dias do 

trânsito em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora. P. R. I. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1046888-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 25 de abril de 2020. l Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005776-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA DAIANE ESPINDOLA MORAES (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O AUTOR EM CINCO DIAS NOTICIANDO NOS AUTOS O 

ATUAL ANDAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA ENCAMINHADA A 

COMARCA DE MARACAJU-MS

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040718-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON FERREIRA DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

 

MANIFESTE O AUTOR EM CINCO DIAS ACERCA DA INDICAÇÃO DE NOVO 

ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032850-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERENTE)

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB - PE20366-O 

(ADVOGADO(A))

MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO OAB - 

PE25867 (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCINEI DE MELO CARDOSO (REQUERIDO)

 

MANIFESTE A PARTE AUTORA NO PRAZO DE CINCO DIAS INDICANDO 

ENDEREÇO ATUALIZADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036801-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DOS SANTOS SANT ANA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1036801-25.2019.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. CPF: 07.207.996/0001-50, ROSANGELA DA ROSA 

CORREA CPF: 519.812.380-34 POLO PASSIVO: REQUERIDO: MAURICIO 

DOS SANTOS SANT ANA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para manifestar indicando endereço atualizado para 

novas tentativas de citação do requerido, no prazo de cinco dias. CUIABÁ, 

18 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016052-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOAO FLAVIO GONCALVES & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

JOAO FLAVIO GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 26 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015190-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1056801-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLENGTON AMORIM CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010783-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIM MOREIRA LOPES SEGUNDO (REU)

VALMIM M LOPES - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019271-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRIADE ATACADO E VAREJO LTDA - ME (EXECUTADO)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002117-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSCARLINA BEATRIZ SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT19848-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005072-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON INACIO DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para impugnar a contestação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1038434-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT9454-O 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA GALDINO COSTA 02761934156 (EXECUTADO)

GESSICA GALDINO COSTA (EXECUTADO)

JOAO EDYS NUNES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA PROCESSO 

1038434-42.2017.8.11.0041 Valor da causa: R$ 41.374,69 ESPÉCIE: 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: 

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A CPF: 

06.284.531/0001-30, MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS CPF: 

722.018.271-68, GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS CPF: 

938.621.481-49, ROSEANY BARROS DE LIMA CPF: 654.623.271-53 POLO 

PASSIVO: EXECUTADO: GESSICA GALDINO COSTA 02761934156 e 

outros (2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

manifestar sobre a correspondência devolvida requerendo o que entender 

direito. CUIABÁ, 18 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018731-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001137-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO EDYS NUNES JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para juntar aos autos certidão 

matrícula atualizada do imóvel penhorado, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008331-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBER JOSE DE MATOS CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO OAB - MT18440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE APELADA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR AS CONTRA 

RAZÕES

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020620-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1020620-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO 

VEICULAR LTDA - EPP Vistos. Processo pendente de vinculação das 

custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 

290 do NCPC) realize o Exequente a devida regularização/recolhimento 

das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Após, 

certifique-se e EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cuiabá (MT), 4 de julho de 2017 JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036219-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA LIMA DE SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005947-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL DO BOM DESPACHO (REU)

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DEL REY LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intimação da Parte Autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar a diligência para o cumprimento do mandado a ser expedido 

nestes autos, COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).§ 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadacao.tjmt.jus.br. Tudo, em caso 

de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º 

do NCPC. Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015883-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINY BARBOSA MAIA - ME (EXECUTADO)

LAURINY BARBOSA MAIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de Decurso 

de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a 

presente data, qualquer manifestação do(a) EXECUTADO: LAURINY 
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BARBOSA MAIA - ME, LAURINY BARBOSA MAIA, apesar de devidamente 

citado conforme AR anexado ID 26281933 e 26281930. Na oportunidade 

intimo a parte exequente para requerer o que direito . CUIABÁ, 27 de abril 

de 2020. ANGELICA CRISTINA TEIXEIRA QUEIROZ Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1045624-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARBOSA (EMBARGANTE)

ZILDA DE JESUS BARBOSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

à intimação da parte autora para se manifestar acerca da decisão do 

agravo em 05 dias Cuiabá-MT, 27 de abril de 2020. Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016825-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1016825-03.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 51.328,98 ESPÉCIE: [Contratos Bancários]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE DEUS, S/N, VILA 

YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: Nome: 

ERCULANA SILVA DA COSTA Endereço: AVENIDA BOSQUE DA SAÚDE, 

98, - DE 163/164 AO FIM, BOSQUE DA SAÚDE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78050-070 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: A Requerida firmou perante a Requerente a Proposta 

de Abertura de Conta Corrente n. 0233-1699121 – Contrato interno n. 

3296566, convencionando a utilização de limite de crédito. Ocorre porém, 

que a devedora não honrou com as suas obrigações de saldar o valor que 

lhe fora creditado, contraindo perante a financeira, uma dívida de R$ 

51.328,98 (cinquenta e um mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e 

oito centavos). Não se olvide que por diversas vezes a Requerente 

formalizou propostas de acordo amigável com a Requerida , cujas 

tentativas foram inexistas, não restando alternativa senão o acionamento 

do Poder Judiciário. Insta salientar que os juros e a correção monetária 

utilizados na atualização do valor devido pela Requerida estão em 

conformidade com o pactuado e estando inadimplente com operação 

pactuado, fica caracterizada a mora, o que enseja a propositura da 

presente Ação de Cobrança. DECISÃO: Vistos. Diante das tentativas 

frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 

256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e 

determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendoa síntese da 

inicial elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos 

termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a 

diligência, esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a 

juntada da cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso 

temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL 

o representante da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, 

conforme disposição do art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o 

Curador Especial para que tome conhecimento do feito e examine eventual 

existência de nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). CUIABÁ, 27 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039571-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323-O (ADVOGADO(A))

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO OAB - MT14250-A (ADVOGADO(A))

DANIELLA GONCALVES FERREIRA OAB - MT21397-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

LILIAMAR FATIMA PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

FABIANO SACHET OAB - RS52872 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039571-88.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ANATASHA GIOVANAZ 
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ARMILIATO REU: BANCO BRADESCO SA, LILIAMAR FATIMA 

PARMEGGIANI PESTANA MARQUES GOMES Vistos etc. No id. 24619563 

foi concedida tutela de urgência a fim de que a cobrança do financiamento 

da parte autora fosse suspensa até o final da lide. Posteriormente foi 

anunciado que a requerida havia incluído o nome da autora no SERASA 

(id. 25369719), sendo informado nos autos que após a reclamação a 

requerida teria retirado a restrição, porém, incluiu outra restrição interna, 

no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, constando a 

autora como devedora das parcelas vencidas. É certo, como anunciado, 

que a autora é bancária, e referida informação poderá com certeza lhe 

prejudicar. Por outro ângulo ela não é devedora de parcelas vencidas 

como o Bradesco informou ao Banco Central do Brasil, haja vista que a 

cobrança do financiamento e suas parcelas estão SUSPENSAS por força 

de liminar. Desta forma, é a presente para deferir o pedido feito pela 

autora no id. 29749690, a fim de determinar ao Banco requerido para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a exclusão da anotação citada no 

Banco Central do Brasil, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por dia de 

descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Além 

disso, determino ao Banco requerido que não inclua novamente o débito 

discutido em nenhum sistema nacional financeiro que possa interferir em 

concessão de crédito à autora, e também em sistemas internos dentro de 

qualquer instituição financeira, em relação à dívida discutida nestes autos, 

sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada inclusão 

em desrespeito a esta decisão. Intime-se para cumprimento e, após, 

volte-me para a pasta "concluso para sentença", a fim de que se aguarde 

a ordem cronológica de sentenças. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015914-83.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACIEL DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015914-83.2020.8.11.0041 AUTOR: PEDRO MACIEL DE CAMPOS REU: 

BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Defiro a AJG. A parte autora 

propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo consignado feito 

por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela de urgência para o 

fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos descontos na folha 

de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de inserir a dívida nos 

cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só se concede quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 

300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na espécie. No caso vertente 

não verifico aqueles elementos. No que tange a suspensão dos 

descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e muito menos o 

fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo a inicial, vêm 

se dando há bastante tempo, o segundo porque, aparentemente, o 

empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. No que diz respeito 

à inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de urgência. Cite-se para 

contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012825-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

J. P. D. M. P. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012825-52.2020.8.11.0041 AUTOR(A): KELLEN CRISTINA DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, J. P. D. M. P. F. REU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. 

Cite-se a parte Requerida para responder a presente ação no prazo de 

15(quinze) dias, bem como a intime para cumprimento da liminar deferida 

pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 311040068) com 

urgência. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041805-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL VIDAL PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041805-43.2019.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: JOEL VIDAL PEREIRA Vistos etc. Expeça-se mandado de 

Busca e Apreensão, para o endereço informado no ID 31297228, nos 

termos da decisão do ID 24196738. Intime-se. Às providências 

necessárias. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021002-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO ALVES MARCELINO (EXECUTADO)

VM - VAO MAIOR ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME (EXECUTADO)

PEDRO SEGATO MARCELINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021002-44.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: VM - VAO MAIOR ESQUADRIAS METALICAS LTDA - ME, 

PEDRO SEGATO MARCELINO, BENTO ALVES MARCELINO Vistos etc. 

Defiro o pedido de ID anterior para que seja expedido mandado para 

citação dos Executados. Intime-se a parte Exequente para comprovar o 

recolhimento das diligiências. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026407-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUTOLINO VIEIRA DA CUNHA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ALBERTO ARCASA OAB - MT24979/O (ADVOGADO(A))
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ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026407-56.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AUTOLINO VIEIRA DA CUNHA 

FILHO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Os benefícios da 

gratuidade da justiça somente devem ser deferidos ou mantidos à parte 

“com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 

processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC). Esse 

dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição 

Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que a Carta 

da República especifica que somente aos que comprovadamente 

demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a 

assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte 

de que não tem condições de pagar as custas do processo; cumpre ao 

magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos para, se for o caso, 

deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 

do Código de Processo Civil. Desta forma, determino a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove nos autos que não 

tem recursos suficientes para pagar as custas, sob pena de 

indeferimento. Int. Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000803-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 8 0 3 - 3 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista a decisão 

proferida nos autos da Recuperação Judicial, processo sob nº 

1032852-61.2017.8.11.0041, autorizando em caráter excepcional a 

extensão do chamado stay period, previsto no § 4º, do art. 6º da Lei 

11.011/2005, impedindo a expropriação dos veículos da parte Requerida 

até a realização da audiência de conciliação nos referidos autos da 

recuperação judicial, assim, determino a suspensão do feito. Aguarde-se 

na Secretaria a informação do Juízo da Recuperação Judicial. Decorrido o 

prazo da extensão, deve o Banco requerente promover o andamento do 

feito. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, 18 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031533-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. J. DE BARROS & CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031533-24.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO REQUERIDO: V. J. DE BARROS & CIA. LTDA - ME Vistos etc. 

Indefiro o pedido de ID 31001246, tendo em vista constar na certidão do 

Oficial de Justiça (ID 29003524) que a parte Requerida não sabe precisar 

o endereço do pátio no qual seu veículo encontra-se apreendido. 

Certifique-se o decurso do prazo para purgação da mora pelo Requerido. 

Após, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021793-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVIDD JUNIOR NONATO XAVIER DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021793-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

DEIVIDD JUNIOR NONATO XAVIER DE ARAUJO Vistos etc. Intimem-se as 

partes acerca do teor do acórdão carreado no ID anterior para 

manifestarem o que entenderem de direito no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1058821-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA FERREIRA 29270189287 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1058821-10.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUZIA APARECIDA FERREIRA 

29270189287 REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Os benefícios da gratuidade da justiça somente devem ser deferidos 

ou mantidos à parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, 

as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC). 

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da 

Constituição Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que 

prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. É evidente, portanto, que a Carta 

da República especifica que somente aos que comprovadamente 

demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a 

assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte 

de que não tem condições de pagar as custas do processo; cumpre ao 

magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos para, se for o caso, 

deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 

do Código de Processo Civil. Nesse aspecto, constato que os documentos 

trazidos pela parte autora no ID 30448341 e na exordial permitem-me 

concluir, neste Juízo de cognição horizontal, que ela não é desprovida de 

recursos financeiros. Isto porque, não obstante na Declaração Anual de 

SIMEI não constar o auferimento de receitas, também não indica a 

existência de prejuízo. Ademais, o valor do contrato no montante de R$ 

37.529,77 e a importância que a Requerente quer se consignar (R$ 

985,77) é totalmente incompatível com os realmente necessitados que 

precisam do benefício legal. Assim sendo, considerando a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o 

pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no 

prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição 
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da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, 

sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. Decorrido o prazo, 

concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012721-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOAH MELO DA CUNHA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012721-94.2019.8.11.0041 AUTOR(A):  BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REU: ELOAH MELO DA CUNHA Vistos etc. 

Certifique-se a regularidade das custas processuais e demais despesas 

do processo, bem como sua vinculação aos autos. No caso de não 

recolhimento, irregularidade, ou falta de vinculação, intime-se a parte 

autora para recolher ou sanar a irregularidade no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Verificada a 

regularidade das custas e despesas, CITE-SE a parte ré ELOAH MELO DA 

CUNHA, na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos 

arts. 252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em 

processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016331-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILAMAR DE SOUSA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - MT15348-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016331-07.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VILAMAR DE SOUSA COSTA 

REU: SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Vistos etc. Compulsando os 

autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de 

urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. 

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. Não 

se trata de direito instantâneo que quando agredido necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. No que diz respeito à 

inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é 

exercício regular de direito caso haja inadimplência, e a instituição 

financeira poderá responder civilmente caso o faça erroneamente, ou com 

abuso. Em relação ao pedido de que a parte Requerida não promova 

qualquer medida de constrição ou alienação do bem dado em garantia 

ressalto que a manutenção da posse do imóvel somente é devida quando 

presente a verossimilhança quanto a abusividade de encargos incidentes 

durante o período da normalidade contratual, contudo, conforme 

argumentos acima, não é verossímil a alegação de abusividade dos 

encargos contratados, restando prejudicada a pretensão posta na inicial 

como tutela antecipada. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, com as advertências legais. DEIXO de designar a audiência de 

conciliação prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em 

processos dessa vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, 

como vem sendo observado ao longo do tempo, o que servirá apenas 

para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que 

futuramente caso haja interesse das duas partes na realização do ato, 

nada impede que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V 

do art. 139 do CPC. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 18 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031750-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (EXECUTADO)

PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031750-67.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: PIZZARIA TORRE DE PISA LTDA - ME, MARCUS VINICIUS DE 

ANDRADE Vistos etc. Chamo o feito a ordem. Levando-se em 

consideração que a parte Exequente ITAÚ UNIBANCO S/A instruiu a 

petição inicial com os documentos necessários à propositura da ação (art. 

320 do NCPC), inclusive com a peça do demonstrativo do débito atualizado 

(id. 15516478), reiterada no id. 18141158; juntou guias comprovando o 

recolhimento do valor das custas iniciais; bem como, que não fora intimado 

do despacho exarado no id. 15607042, em face da ausência de sua 

publicação, defiro o pedido do id. 28859401 e TORNO SEM EFEITO o 

conteúdo integral da decisão lançada no id. 17994503. Por último, a fim de 

dar prosseguimento regular ao feito determino o seguinte: Estando a inicial 

de acordo com o art. 320 do CPC, inclusive com as custas iniciais 

recolhidas, EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, CITANDO-SE a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (3) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Ainda, inclua-se no 

mandado as disposições dos arts. 252 a 255, do CPC/2015, para serem 

cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026589-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETI PEDROSO NEVES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO MACHADO ALVES OAB - MG134649 (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1026589-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DEUSDETI PEDROSO NEVES 

FILHO REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Diante dos documentos 

juntados nos IDs 19439474 e 19439475 defiro pedido de Justiça Gratuita. 

Anote-se. Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de 

conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do 

direito e perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo 

restou evidenciado. Não se trata de direito instantâneo que quando 

agredido necessita de imediata recomposição. Além do que, não há 

situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não vejo 

elemento plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores 

pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe 

demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão 

pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. Em relação à manutenção de posse, 

primeiramente constata-se que o referido pleito está diretamente 

relacionado à descaracterização da mora, já que existindo a mora, é 

plenamente devido o procedimento judicial de busca e apreensão (Súmula 

72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as disposições 

consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da posse 

somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. Considerando que 

houve renúncia expressa à audiência de conciliação, cite-se para 

responder, constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022715-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YNNES DA SILVA FIEL (EXECUTADO)

SUZANA DE CASSIA SILVA (EXECUTADO)

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022715-83.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME, 

YNNES DA SILVA FIEL, SUZANA DE CASSIA SILVA Vistos etc. Indefiro a 

penhora do imóvel matriculado sob o nº 665, do CRI de Goiás, porquanto 

em análise a cópia da matrícula, constatei que o referido imóvel foi vendido 

pela parte Executada Suzana de Cássia Silva a terceiro em 03/10/2018, 

conforme registro 8-665. Expeça-se alvará conforme determinado na 

decisão de ID 30767777. Intime-se a parte Autora para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028921-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028921-16.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CONYE MARIA DA SILVA BRUNO 

REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos etc. Considerando que a decisão que 

indeferiu a benesse da Justiça Gratuita fora objeto de Agravo de 

Instrumento, retornem os autos a secretaria para aguardar trânsito em 

julgado do referido recurso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030428-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE BEATRIZ DE MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030428-12.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: LUZINETE BEATRIZ DE MAGALHAES Vistos etc. 

Cumpra-se a sentença de ID 16030511 em sua íntegra, intimando a parte 

desistente do valor devido a título de custas e despesas processuais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000092-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

VERONICA KATIA DE OLIVEIRA OAB - MT24733/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 0 0 0 9 2 - 2 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIS CESAR 

KAWASAKI & CIA LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista a decisão 

proferida nos autos da Recuperação Judicial, processo sob nº 

1032852-61.2017.8.11.0041, autorizando em caráter excepcional a 

extensão do chamado stay period, previsto no § 4º, do art. 6º da Lei 

11.011/2005, impedindo a expropriação dos veículos da parte Requerida 

até a realização da audiência de conciliação nos referidos autos da 

recuperação judicial, assim, determino a suspensão do feito. Aguarde-se 

na Secretaria a informação do Juízo da Recuperação Judicial. Decorrido o 

prazo da extensão, deve o Banco requerente promover o andamento do 

feito. Cumpra-se. Intime-se. Cuiabá, 19 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017322-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PEDRO CORREA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017322-46.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: ANTONIO PEDRO CORREA DA 

COSTA Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja feita 

consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a 

localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do Juízo 

proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e 

recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038456-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ALINO SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038456-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FABIO DE ALINO SOUZA REU: 

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Vistos etc. 

Diante da juntada do contrato questionado no presente feito, CITE-SE a 

parte ré SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, 

na forma do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 

252 ao 255 todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001135-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO DE SOUZA GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001135-31.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EXECUTADO: DIOGO DE SOUZA 

GUEDES Vistos. Demonstrada nos autos a efetivação da CESSÃO DE 

CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC, como se verifica do 

Termo de Cessão ( ID 22714454), determino que RETIFIQUE no Distribuidor 

e no sistema PJE para constar no polo ativo da ação o novo credor 

habilitado, inclusive, para as alterações do cadastro dos Advogados. Por 

fim, diante do recolhimento da guia referente a diligência do oficial de 

justiça, expeça-se o mandado de citação da parte Executada. 

Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 19 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006761-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALYNE VANNI MARTINS GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ALVES RIBEIRO OAB - MT0019163A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006761-60.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ALYNE VANNI MARTINS 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. Analisando 

a petição inicial verifico que a parte autora NEGA ter qualquer relação 

jurídica com o banco apontado como réu. Eventual lide, portanto, deixa de 

ter por fundo uma relação contratual, passando a ser extracontratual, não 

tendo natureza tipicamente bancária, como exige o artigo 1º, inciso I, §§ 1º 

e 2º, do Provimento nº 004/2008/CM. Desta forma, por se tratar ação de 

natureza eminentemente civil, falece esta especializada de competência 

para processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência 

para uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o 

distribuidor, a fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível 

genérica, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1032614-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CAZAROTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032614-71.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: RODRIGO CAZAROTI 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. As custas iniciais foram 

recolhidas conforme guias acostadas nos autos. INTIME-SE a parte 

Embargada à manifestação, em quinze 15 (quinze) dias (art. 920, I, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1045384-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO DA SILVA OAB - SP254225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

IVETE MANDACARI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045384-96.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: EDMAR JOSE DA SILVA, IVETE MANDACARI 

SILVA Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

promovida por BANCO SANTANDER BRASIL S/A em face de EDMAR JOSÉ 

DA SILVA e IVETE MANDACARI SILVA, na qual o Autor postula pela 

concessão de medida liminar para reintegrá-lo à posse do imóvel, 

registrado sob matrícula n° 90.392, do 2º Serviço Notarial e de Registro de 

Cuiabá-MT em favor do Autor, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/97. 

Com a inicial vieram os documentos pertinentes à espécie. É o breve 
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relatório. Decido. Segundo disposto na Lei n.º 9.514/97, a medida liminar 

de reintegração de posse deverá ser deferida quando comprovada a 

consolidação da propriedade em nome da fiduciária, confira-se: Art. 30: “É 

assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o 

adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° 

do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida 

liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que 

comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da 

propriedade em seu nome.” Na espécie, em análise sumária, estão 

presentes tais pressupostos, pois a Requerente comprovou com a 

certidão imobiliária (ID. 24783146, pág. 06) que houve a consolidação da 

propriedade nos termos da Lei n.º 9.514/97. A par disso, a impossibilidade 

de os legítimos proprietários usufruírem da coisa que lhes pertence, 

permite-nos antever o perigo da demora. Estando presentes os 

pressupostos legais necessários, concedo a liminar para determinar a 

desocupação do imóvel indicado na inicial pelos Requeridos, no prazo de 

sessenta (60) dias, imitindo-se o Autor na posse do imóvel objeto da 

demanda. EXPEÇA-SE mandado de citação e intimação, para, querendo, o 

Requerido contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, em consonância 

com o art. 564, do CPC. Em cinco (05) dias o Autor promova o 

recolhimento da diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1022645-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FELIX NORONHA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022645-37.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: AYMORE EXECUTADO: 

CRISTIANE FELIX NORONHA Vistos etc. Intime-se a parte Requerida, 

CRISTIANE FELIX NORONHA, para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a petição constante no ID 28534058. Após, retornem-me os 

autos para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035922-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035922-86.2017.8.11.0041 EMBARGANTE: CROACIA COMERCIO E 

LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP 

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Defiro o pedido de suspensão 

do processo, formulado no id. 28903534, por 6 (seis) meses, devendo a 

parte Embargante promover o prosseguimento ao feito após o decurso de 

prazo do referido interregno, em 15 (quinze) dias, inclusive quanto ao 

recolhimento das custas e despesas judiciais processuais de ingresso, 

sob pena tanto do cancelamento da distribuição do feito como da 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme 

inteligência do parágrafo único do art. 102 c. c. art. 290, ambos do NCPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009861-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI (EMBARGANTE)

FRIOS CENTRO SUL LTDA - ME (EMBARGANTE)

HUMBERTO FABIAN DE BRITTES MANTOANI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009861-57.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: FRIOS CENTRO SUL LTDA - 

ME, ROSANGELA CRISTIANE PEREIRA DA SILVA MANTOANI, HUMBERTO 

FABIAN DE BRITTES MANTOANI EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE 

Vistos etc. Defiro a dilação de prazo requerida pela parte Embargada (id. 

29124711) pelo prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024040-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANICE BOM DESPACHO OJEDA (EXECUTADO)

SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO MUNICIPIO DE CUIABA 

(EXECUTADO)

PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT14613-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024040-59.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: SINDICATOS DOS AGENTES DE FISCALIZACAO DO 

MUNICIPIO DE CUIABA, JOANICE BOM DESPACHO OJEDA, PAULO 

HENRIQUE DE FIGUEIREDO Vistos etc. SINDICATO DOS AGENTES DE 

FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ e JOANICE BOM DESPACHO 

OJEDA apresentaram no id. 21945002 Exceção de Pré-Executividade, sob 

o fundamento de ausência de força executiva da cédula de crédito 

bancário que instruiu a presente execução, por ausência de assinaturas e 

de duas testemunhas no contrato de crédito bancário. Fundamentaram a 

alegação no art. 803 do CPC e pleitearam, inicialmente, pela suspensão da 

execução e, ao final, pela sua extinção sem resolução do mérito de ofício, 

sob o argumento de nulidade do título executivo que instruiu a inicial, 

mormente pela ausência de liquidez e certeza e de pressuposto válido, 

bem como a condenação do exequente em honorários. Por meio de 

impugnação, a parte Exequente/Excepta, depois de refutar os argumentos 

das partes Excipientes requereu fossem julgados improcedentes os 

pedidos formulados na presente exceção. Síntese necessária. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, sem mais delongas, INDEFIRO de plano o 

pedido de efeito suspensivo, tanto por não ser a medida de objeção de 

pré-executividade instrumento hábil como por falta dos requisitos 

arrolados no art. 921 do NCPC. Da mesma maneira, INDEFIRO de plano a 

preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 
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válido e regular do processo, haja vista que a parte Exequente cumpriu 

com os requisitos do art. 798 do CPC/15. INDEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça postulados pelas partes Excipientes, em virtude da 

ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. Pois bem. São pressupostos de admissibilidade e 

acolhimento da exceção de pré-executividade: a) tratar de matéria de 

ordem pública; b) dispensa de dilação probatória. A ausência de liquidez 

do título constitui matéria de ordem pública a ser alegada em sede de 

defesa incidental, via exceção de pré-executividade, uma vez que se trata 

de uma das condições da ação de execução. Com referido fundamento, 

os devedores executados da presente ação alegaram que a cédula de 

crédito bancário que instruiu a presente execução, não constitui título hábil 

a embasá-la, sob o fundamento de inexistência de assinatura do devedor 

com reconhecimento de firmas e de testemunhas, conforme exigência do 

art. 784 do CPC, o que enseja a extinção da referida. Todavia, ao contrário 

do que alegaram os devedores, a cédula de crédito bancário não observa 

as formas previstas no art. 784 do CPC para se constituir em título 

executivo extrajudicial, posto que por disposição expressa na Lei 10.931 

de 2004, assim é considerado, ipsis litteris: “Art. 28. A Cédula de Crédito 

Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo 

devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta 

corrente elaborados”. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SENTENÇA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO 

CONSIDERAR CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. 

PROVIMENTO DO RECURSO. 1. De acordo com o art. 28 da Lei nº 

10.931/04, "A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e 

representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível..."; 2. Entendimento 

já sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido que "a emissão 

de cédula de crédito bancário para documentar a abertura de crédito em 

conta corrente tem força de título executivo extrajudicial" (REsp 

1.283.621/MS). 3. Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem 

para prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJ-PE - APL: 2883663 PE, 

Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 25/04/2013, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2013). (Grifei) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA. A cédula de crédito bancário é título de executivo judicial, 

por força de texto expresso de lei, contando com liquidez, certeza e 

exigibilidade, bastando, para tanto, que seja acompanhado do 

demonstrativo analítico do débito. Ocorrendo a renovação automática do 

título, com concessão de crédito sem qualquer oposição do correntista, 

não há que se cogitar em prescrição. (TJ-MG - AI: 10498110024227001 

MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/04/2013, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2013). (Grifei) A 

possibilidade de lei atribuir força executiva a títulos que não constam no rol 

do art. 784 do CPC está prevista no inciso XII da referida norma. Dessa 

forma, a ausência de assinatura de duas testemunhas e de exequente na 

cédula de crédito bancário que instrui a presente execução, não a 

desqualifica como título executivo extrajudicial. Por derradeiro, ressalto, 

que não é adequado o instituto da exceção de pré-executividade para a 

discussão do contrato nos termos do art. 803 do NCPC e de acordo com o 

que se pretendem os executados. Dessa forma, a controvérsia 

sustentada pela a oposição à execução extrapolam os limites passíveis da 

discussão. Com essas considerações, por entender os argumentos da 

exceção não tem prevalência para nulificar a execução, REJEITO a 

presente Exceção de Pré-Executividade oposta por SINDICATO DOS 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ e JOANICE BOM 

DESPACHO OJEDA na presente Ação de Execução que lhe move parte 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - 

SICOOB INTEGRAÇÃO e, via de consequência, determino o 

prosseguimento regular às ação executiva. Intime-se a parte Credora, 

para no prazo de dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito postulando o 

de direito, inclusive, apresentando demonstrativo do débito atualizado. 

Intimem-se as partes desta decisão. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 

20 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1045150-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA 

(EMBARGANTE)

MARCIA BERTHO SILVA (EMBARGANTE)

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA (EMBARGANTE)

MARCOS VANOR BERTHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN MOREIRA OAB - MT11472-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045150-17.2019.8.11.0041 EMBARGANTE: MARCONI COMERCIO 

SERVICO E REPRESENTACOES LTDA, MARCOS VANOR BERTHO, 

ONIWALDO MALDONADO DA SILVA, MARCIA BERTHO SILVA 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. O art. 5º, LXXIV, da 

Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 

98, do Novo Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que “A 

pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de 

recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 

honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 

lei.”. Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma dispõe que “Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.”. Sendo assim, o pedido de gratuidade relativo a pessoa 

jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve, necessariamente vir instruído 

de comprovação da condição de hipossuficiência. Nesse exato sentido, a 

posição sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 481/STJ - 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins 

lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais.” No caso, em que pese a empresa autora ter alegado que se 

encontra em difícil situação financeira, vê-se que está regularmente 

constituída e não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar a 

ausência de receitas e patrimônio, que seria suficiente para inviabilizar a 

assunção dos ônus decorrentes desta demanda. É importante observar 

que a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual 

pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para 

demonstrar a “impossibilidade” no recolhimento das custas e despesas, já 

que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las. Nessas 

condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo 

Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser 

pagos pela parte autora, o que não pode ser admitido. Ademais, as custas 

processuais captadas revertem para fundo público, utilizado em benefício 

do próprio Poder Judiciário, e, consequentemente, de todos os 

jurisdicionados. Dessa maneira, indefiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, em virtude da ausência de comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Com efeito, nos termos do art. 290 

do NCPC, INTIMEM-SE as partes Embargantes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuarem o pagamento/recolhimento das custas e 

despesas de distribuição da presente ação, com a vinculação das 

respectivas guias nos presentes autos, sob pena de cancelamento da 

distribuição em caso de decurso do prazo sem as devidas providências. 

Às providências legais. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027145-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAENES DE HOLANDA FILHO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1027145-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: JOSE LAENES DE HOLANDA 

FILHO Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que as razões postas pela 

parte Requerente não se sustenta, em face estar no ativo e passivo da 

Instituição Financeira. Assim, não como afirmar ser pobre diante da Lei. 

Dessa maneira, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, em virtude 

da ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais. Intime-se a parte Autora para no prazo de quinze 

dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001768-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLANE APARECIDA MOREIRA MAIA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001768-37.2020.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: GISLANE APARECIDA 

MOREIRA MAIA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que as 

razões postas pela parte requerente não se sustenta, em face estar no 

ativo e passivo da Instituição Financeira. Assim, não como afirmar ser 

pobre diante da Lei. Dessa maneira, indefiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, em virtude da ausência de comprovação da impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais. Intime-se a parte autora para no 

prazo de quinze dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de 

extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011857-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANY PATRICIA MARQUES DE BRITO DUARTE (EXECUTADO)

SEVERINO PAULO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

IVANY PATRICIA MARQUES DE BRITO DUARTE 57089272168 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011857-27.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: IVANY PATRICIA MARQUES DE BRITO DUARTE 

57089272168, IVANY PATRICIA MARQUES DE BRITO DUARTE, SEVERINO 

PAULO DA SILVA JUNIOR Vistos etc. IVANY PATRICIA MARQUES DE 

BRITO DUARTE, e SEVERINO PAULO DA SILVA JUNIOR opuseram no id. 

19568934 Exceção de Pré-Executividade, alegando, em síntese, a nulidade 

da execução ante a inexigibilidade do titulo, pela ausência de liquidez e 

certeza; não comprovação da origem do débito; e falta de planilha de 

cálculo com a evolução e atualização da dívida. Em resumo, 

fundamentaram a alegação no art. 803 do CPC e pleitearam a extinção da 

execução sem resolução do mérito, sob o argumento da falta de 

documentos essenciais à propositura da ação executiva, a saber, o 

próprio contrato de crédito bancário, a planilha de cálculo atualizado, a 

prova da evolução da dívida, sua liquidez e certeza, bem como a 

procedência da presente exceção de pré-executividade com a 

condenação da parte Exequente em honorários advocatícios. Por meio de 

impugnação, a parte Excepta/Exequente, depois de refutar os argumentos 

das partes Excipientes requereu fossem julgados improcedentes os 

pedidos formulados na presente exceção (id. 31145237). É a síntese 

necessária. DECIDO. Pois bem. São pressupostos de admissibilidade e 

acolhimento da exceção de pré-executividade: a) tratar de matéria de 

ordem pública; b) dispensa de dilação probatória. Como é cediço, Exceção 

de Pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma 

preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou 

inexistente. Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 

1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é: 

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da 

execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de 

embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa à matéria 

suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, 

independente de contraditório ou dilação probatória.”. Com efeito, a 

exceção de pré-executividade é cabível quando o vício apontado for 

flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título 

executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias 

de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas 

de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação 

probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste 

posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial 

representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do CPC/73 em 

22/04/2009, definiu: “A exceção de pré-executividade é cabível quando 

ofendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro 

de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a 

decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ 

REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki) Na hipótese em exame, 

suscita-se a inexistência de título executivo apto a embasar a pretensão 

executiva, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade vez que 

trata de Cédula de Crédito Bancário, todavia, não deve prosperar a 

intenção do Excipiente de invalidar a eficácia do titulo executivo que 

originou esta execução, afinal sobre o tema é pacífico o entendimento dos 

tribunais superiores. Com efeito, consoante depreende dos autos, a 

execução se lastreia na Cédula de Credito Bancário com Garantia de Aval 

nº 7021-9 (id. 6111274), acompanhada pelo demonstrativo detalhado da 

movimentação da cédula de credito bancário, demonstrativo do débito e 

dos índices, conforme demonstram a ficha gráfica da operação e o 

relatório de extrato de cliente (ids. 6111301 e 6111326), documentos 

devidamente assinados pelos Executados, ora Excipientes, preenchendo 

os requisitos do art. 784 e incisos do CPC/15. Nesse contexto, o contrato 

em discussão prevê o pagamento do credito contratado e refle a 

inadimplência pelos devedores, conforme se verifica das respectivas 

planilhas em anexo ao título executivo, tratando-se, portanto, de obrigação 

líquida, certa e exigível, em observância ao art. art. 786, caput, do NCPC. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233/STJ. 

PRECEDENTES DO STJ. De acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta corrente 

fixo/determinado é título hábil a embasar demanda executiva. Precedentes 

do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70066956376, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 25/02/2016). 

(Grifei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR NÃO CONSIDERAR CONTRATO DE 

ABERTURA DE CRÉDITO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. 

1. De acordo com o art. 28 da Lei nº 10.931/04, "A cédula de crédito 
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bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível..."; 2. Entendimento já sedimentado do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido que "a emissão de cédula de crédito 

bancário para documentar a abertura de crédito em conta corrente tem 

força de título executivo extrajudicial" (REsp 1.283.621/MS). 3. 

Determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para 

prosseguimento do feito. Recurso provido. (TJ-PE - APL: 2883663 PE, 

Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 25/04/2013, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2013). (Grifei) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA. A cédula de crédito bancário é título de executivo judicial, 

por força de texto expresso de lei, contando com liquidez, certeza e 

exigibilidade, bastando, para tanto, que seja acompanhado do 

demonstrativo analítico do débito. Ocorrendo a renovação automática do 

título, com concessão de crédito sem qualquer oposição do correntista, 

não há que se cogitar em prescrição. (TJ-MG - AI: 10498110024227001 

MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 25/04/2013, Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2013). (Grifei) 

Diante disso se conclui que o Contrato de Cédula de Crédito juntamente 

com o detalhamento do débito preenche os requisitos para sua validade, 

dotada, portanto, de força executiva conforme previsto no art. 784, do 

CPC. Por derradeiro, ressalto, que não é adequado o instituto da exceção 

de pré-executividade para a discussão do contrato nos termos do art. 803 

do NCPC, da forma como pretendem os executados. Dessa forma, a 

controvérsia sustentada pela a oposição à execução extrapolam os limites 

passíveis da discussão. Com essas considerações, por entender que os 

argumentos da exceção não têm prevalência para nulificar a execução, 

REJEITO a presente Exceção de Pré-Executividade oposta por IVANY 

PATRICIA MARQUES DE BRITO DUARTE, e SEVERINO PAULO DA SILVA 

JUNIOR na presente Ação de Execução que lhe move parte 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - 

SICOOB INTEGRAÇÃO e, via de consequência, determino o 

prosseguimento regular às ação executiva. Intime-se a parte Credora, 

para no prazo de dez (10) dias, dar prosseguimento ao feito postulando o 

de direito, inclusive, apresentando demonstrativo do débito atualizado. 

Intimem-se as partes desta decisão. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 

21 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049136-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1049136-76.2019.8.11.0041 AUTOR(A): CELIA REGINA LEITE DOS REIS 

CARGNELUTTI REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, proceda o recolhimento da 

guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número 

único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento. 

Decorrido o prazo, concluso. Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009648-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (EMBARGANTE)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (EMBARGANTE)

GINCO URBANISMO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009648-51.2018.8.11.0041 EMBARGANTE: GINCO URBANISMO LTDA, 

OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI NAKAZORA TAMURA EMBARGADO: 

BANCO SAFRA S-A Vistos. Apesar da manifestação da parte Embargante 

(id. 31241911) e sua regularização da representação processual, 

reitere-se a sua intimação para se manifestar acerca do pedido da parte 

Embargada do id. 23805363, em 15 dias. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001864-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHAFE CONSTRUCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001864-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA EXECUTADO: RHAFE CONSTRUCOES LTDA - ME, MARIA LUIZA DE 

OLIVEIRA Vistos. Levando-se em consideração a apresentação da 

exceção de pré-executividade no id. 31086198, em observação ao 

princípio do contraditório, manifeste-se a parte Exequente no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

renove-se a conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000688-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS RAYGOR MORAIS LIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000688-09.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS REQUERIDO: ELIAS RAYGOR 

MORAIS LIRA Vistos etc. Compulsando os presentes autos verifiquei que 

o veículo objeto da presente lide fora apreendido, entretanto a parte 

Requerida não fora citada (ID 25743390). Outrossim, a parte Requerente 

pugnou pela citação do Requerido no ID 28402657. Desse modo, intime-se 

a parte Requerente para informar novo endereço onde a parte Requerida 

poderá ser citada no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038261-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES DE MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038261-18.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: JOAO MARQUES DE MENDONCA 

Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos 

Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o 

pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013847-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOBIAS DALPIAN (AUTOR(A))

ELSO APARECIDO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA FARIAS OAB - MT2931-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013847-82.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ELSO APARECIDO DA CRUZ, 

TOBIAS DALPIAN REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. Antes de analisar 

o pedido de assistência judiciária gratuita, tragam as partes Embargantes 

aos autos comprovantes de seus rendimentos dos últimos três (3) meses, 

movimentações bancárias dos últimos três (3) meses e Declaração de 

Imposto Sobre a Renda do DO EXERCÍCIO 2019 DO ANO-CALENDÁRIO 

2018, em 15 dias. Decorrido o prazo, certifique-se. Intimem-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016527-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

(EXEQUENTE)

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

VIVIANE ZANA SANTOS OAB - PR88000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E UTILIDADES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

KARLA BEATRIZ JACOB MELO SANTOS (EXECUTADO)

KENER BELO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016527-45.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA, SERV 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS EXECUTADO: 

KK COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES E UTILIDADES LTDA - ME, 

KARLA BEATRIZ JACOB MELO SANTOS, KENER BELO DOS SANTOS 

Vistos. Levando-se em consideração a apresentação da exceção de 

pré-executividade, em observação ao princípio do contraditório, 

manifeste-se a parte Exequente SEBRAE – SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS, no prazo de 10 (dez) dias. 

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1046830-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA LTDA (EXECUTADO)

MONICA IGREJA LEITE DA FONSECA (EXECUTADO)

ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO (EXECUTADO)

LOUREANA BARBOSA NUNES ROCHA RIVA (EXECUTADO)

JOSE GERALDO RIVA JUNIOR (EXECUTADO)

JESSICA GIOVANNA RIVA (EXECUTADO)

JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA (EXECUTADO)

JANETE GOMES RIVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1046830-37.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: FLORESTA VIVA EXPLORACAO DE MADEIRA 

LTDA, JANAINA GREYCE RIVA MOREIRA LIMA, JESSICA GIOVANNA 

RIVA, JOSE GERALDO RIVA JUNIOR, LOUREANA BARBOSA NUNES 

ROCHA RIVA, ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO, MONICA IGREJA 

LEITE DA FONSECA, JANETE GOMES RIVA Vistos etc. Diante das 

tentativas frustradas de citação dos Executados, defiro o pedido da parte 

credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR HORA CERTA, de acordo 

com os artigos 252 e seguintes do CPC. Não havendo o recolhimento da 

guia de diligência, como indicação de oferecimento de meios, certifique-se. 

Caso em que, retornem-me os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027006-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA TRANCOSO PACHECO (EXECUTADO)

EMANOEL INACIO TRANCOSO PACHECO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 7 0 0 6 - 9 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  E X E Q U E N T E :  P R I M O  R O S S I 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EXECUTADO: MARCIA REGINA 

TRANCOSO PACHECO, EMANOEL INACIO TRANCOSO PACHECO Vistos 

etc. INDEFIRO o pedido da parte Requerente para que seja feita consulta 

nas operadoras de telefonia ou concessionárias de água e energia do 

Estado, a fim de obter-se a localização da parte Requerida. Ressalto que 

não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte Autora, 

que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 
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Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013276-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA BORGES GUIMARAES (AUTOR(A))

JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ (AUTOR(A))

ABDALA IMOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT12548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1013276-14.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ABDALA IMOVEIS LTDA - ME, 

JOSE ANTONIO ABDALA QUEIROZ, SUZANA BORGES GUIMARAES REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Compulsando os autos verifico que a 

parte Embargante efetuou o recolhimento das custas. Desse modo, se no 

prazo, recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, nos termos 

do art. 919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das hipóteses de 

suspensão. Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 920, I, 

CPC/2015. Apense-se aos autos principais. Intimem-se. Cuiabá, 21 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035342-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY ARNO FINGER (REU)

AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME (REU)

CLEUSA INES INOCENCIO FINGER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO FARIAS DA SILVA JUNIOR OAB - MT21646-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035342-22.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

AUTO PECAS E FERRAGENS SAO CRISTOVAO LTDA - ME, DARCY ARNO 

FINGER, CLEUSA INES INOCENCIO FINGER Vistos etc. Antes, porém, nos 

termos dos arts. 6º e 10, ambos do NCPC, diga o Banco do Brasil S/A, em 

15 dias, acerca da manifestação das partes Embargantes, mormente 

sobre o noticiado plano de recuperação judicial. Intimem-se. Às 

providências legais. Cumpra-se. Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000817-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO RAMOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000817-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: MARIO 

RAMOS OLIVEIRA Vistos. Tendo em vista as várias manifestações da 

parte Requerida a respeito da falta de baixa no gravame do veículo, 

intime-a para se manifestar, em 15 dias, sobre o extrato acostado no id. 

13561816, o qual informa o registro de baixa de alienação fiduciária do 

veículo objeto dos autos, pela parte Autora. Às providências. Cumpra-se. 

Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015034-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZEMAR DOS SANTOS VIANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 5 0 3 4 - 3 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ROZEMAR DOS 

SANTOS VIANA Vistos etc. Defiro o pedido de ID 31380451 para 

determinar a expedição de novo mandado de citação no endereço 

indicado no ID supracitado. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011591-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENDONCA CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011591-40.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: TIAGO MENDONCA CAMPOS Vistos. INDEFIRO a reiteração 

do pedido da parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas 

eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. 

Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à 

parte Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para 

fazê-lo. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032112-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNA BRUM GOMES (EXECUTADO)

MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032112-06.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, GIOVANNA 

BRUM GOMES Vistos etc. Analisando os autos, verifiquei que a parte 

Autora/Exequente da presente demanda postulou pela realização de 

pesquisas junto aos Sistemas conveniados para identificação de possível 
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endereço diverso. Inexiste comprovação concreta e objetiva pela própria 

autora no processo a respeito de esgotamento dos meios de localização 

da parte executada/requerida. Não cabe ao Poder Judiciário envidar 

esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens 

e rendimento em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, 

não exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a 

citação da parte Requerida/Executada, INDEFIRO o pedido para realização 

de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido, os precedentes 

do Eg. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em dez (10) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013011-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL EDUARDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 1 3 0 1 1 - 8 0 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RAPHAEL 

EDUARDO DA SILVA Vistos. O Autor postula a suspensão do feito pelo 

período de 180 (cento e oitenta dias) em Ação de Busca distribuída em 

2017 que até o momento sequer fora efetuada a citação da parte 

Requerida. Já premiado com todos os privilégios possíveis e imagináveis o 

Credor Fiduciário, seja pela Lei ou pela jurisprudência, não haveremos de 

lhe outorgar mais esse privilégio de eternizar demandas de busca, que 

como mencionado alhures, o ato da citação sequer foi formalizado 

inobstante reiteradas tentativas frustradas, seja pela não localização do 

devedor, seja pela inércia do Autor em promover o regular andamento 

processual, que como neste caso, se arrasta há anos. Diante disso e 

considerando a falta de previsão legal indefiro o pedido de suspensão do 

feito e determino que se intime o autor para,no prazo de cinco (5) dias,dar 

prosseguimento ao feito SOB PENA DE EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 

485, DO CPC/2015. Intime-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1042800-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ZAITTER OAB - PR47325-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042800-90.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LUIZA ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: LORRAN BURIN DANTAS DE 

FIGUEIREDO Vistos etc. Recebo a emenda a inicial de ID 28243452 para 

retificar no Distribuidor e no sistema PJE o polo ativo da presente demanda 

para Âncora Administradora de Consórcios Ltda. Intime-se a parte Autora 

para dar prosseguimento no feito no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042710-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DA SOLEDADE LIMA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1042710-82.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

EXECUTADO: MARIA LUCIA DA SOLEDADE LIMA Vistos etc. Tratam-se os 

presente autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial. 

Assim, cumpra-se a decisão exarada no id. 18618916. Às providências 

legais. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030895-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO (EXECUTADO)

MICHELE COZZOLINO JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIZA NASCIMENTO LIMA OAB - RJ42689 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030895-25.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: GRUPO Z2 IMPORTACAO E EXPORTACAO 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME, MICHELE COZZOLINO JUNIOR, 

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO Vistos. Cuida-se de 
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelas partes Executadas 

GRUPO Z2 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ELETRO ELETRONICOS LTDA 

ME, MICHELE COZZOLINO JÚNIOR, ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA 

COZZOLINO (id. 27156122), pelo que alegaram impenhorabilidade absoluta 

de valores nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC/15, sob a afirmação 

de que ocorreram penhoras equivocadas nos autos de Execução em que 

foram bloqueados ativos financeiros da conta salário de uma das partes 

Executadas via BacenJud; alegaram ainda, abusividade na aplicação de 

taxa de juros pela instituição financeira Exequente, bem como invalidade 

da capitalização de juros. Por fim, requereram fossem atribuídos os efeitos 

suspensivos à presente medida e a extinção da execução sem resolução 

do mérito, sob o argumento da falta de requisitos essenciais a sua 

propositura; a cobrança de juros abusivos de forma cumulativa; a 

impenhorabilidade de valores de conta salário via on line; e a procedência 

da presente exceção de pré-executividade com a condenação da parte 

Exequente em honorários advocatícios. Por meio de impugnação, a parte 

Exequente/Excepta, depois de refutar os argumentos das partes 

Excipientes, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos 

formulados na presente exceção. Síntese necessária. Fundamento. 

Decido. Inicialmente, sem mais delongas, INDEFIRO de plano o pedido de 

efeito suspensivo, tanto por não ser a medida de objeção de 

pré-executividade instrumento hábil como por falta dos requisitos 

arrolados no art. 921 do NCPC. Como é cediço, a exceção de 

pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar 

de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente. 

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, 

pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é: “Permissão dada ao 

executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que 

haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do 

devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria suscetível de 

conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de 

contraditório ou dilação probatória.” (grifo nosso) Como bem preleciona 

Nelson Nery Júnior e Rosa MARIA Andrade Nery, no Código de Processo 

Civil Anotado, 4ª ed., SP, RT, pág. 1.185: “Objeção de pré-executividade. É 

meio de defesa que prescinde da segurança do juízo para ser exercido, 

justamente porque versa sobre matérias de ordem pública, a respeito das 

quais o juiz deve pronunciar-se de ofício.(...) Admite-se a defesa sem a 

segurança do juízo, por meio da objeção de pré-executividade, desde que 

a matéria objeto dessa defesa seja de ordem pública, ou seja, aquelas 

sobre as quais o juiz tem o dever de examinar e decidir ex officio, 

independentemente de provocação da parte ou interessado” Com efeito, a 

exceção de pré-executividade é cabível quando o vício apontado for 

flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título 

executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias 

de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas 

de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação 

probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste 

posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial 

representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de 

Processo Civil de 1973. “A exceção de pré-executividade é cabível 

quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e 

outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada 

seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável 

que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” 

(STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki). No que tange a 

tese aventada na exceção, forçosa a conclusão de que não se trata de 

questão que se possa discutir na via processual eleita pelo executado, 

pois em bojo de exceção de pré-executividade não há como discutir-se 

aspectos materiais do título posto à execução, como a alegação ou provas 

de pagamento, matérias típicas de embargos e não de exceção de 

pré-executividade. Certamente que não é matéria de ordem pública 

questão que diz respeito à certeza ou liquidez do título ou, pior ainda, à 

defesa baseada em alegação de pagamento parcial, deixando de assistir 

razão ao excipiente/executado quando utiliza da estreita via da exceção 

de pré-executividade. Conforme o entendimento majoritário, a Exceção de 

Pré-Executividade é viável apenas nos casos de evidente nulidade ou 

flagrante irregularidade no processo de execução, ou seja, nas hipóteses 

em que se fazem presentes questões de ordem pública aferíveis de plano. 

No caso, verifico que a irresignação do excipiente no incidente refere-se à 

redução do valor do desconto em folha de pagamento referente às 

parcelas contratadas, o que demandaria análise mais acurada e como já 

dissemos as provas carreadas aos autos são insuficientes, não se 

permitindo sua apreciação por meio da via apresentada. A escassez de 

prova pré-constituída neste caso é notória, pois note-se que não há nos 

autos prova alguma a respeito das alegadas penhoras equivocadas com 

bloqueio de ativos financeiros da conta salário, que pudesse ensejar uma 

discussão jurídica acerca da impenhorabilidade absoluta de valores nos 

termos do inciso IV do art. 833 do CPC/15. Da mesma forma, a escassez 

de prova não autoriza o enfrentamento da tese de abusividade de juros 

cumulativos, dependente de contraditório e ou dilação probatória. Nesse 

sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO A 

TERCEIRO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE PENHORA - MATÉRIA NÃO APRECIADA 

PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE 

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O incidente de objeção de pré-executividade está adstrito 

ao exame dos pressupostos processuais, condições da ação ou matérias 

cuja a prova seja pré-constituída, não se admitindo dilação, a exegese do 

Enunciado Sumular nº. 393, do Superior Tribunal de Justiça. A análise do 

recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram 

debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de 

instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 

103308/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/11/2014, Publicado no DJE 

12/11/2014). (destacamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - 

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO 

DESPROVIDO. A Exceção de Pré-Executividade é oponível apenas para a 

arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e 

que não necessitem de dilação probatória. Assim, inviável a tentativa de 

discutir suposto excesso de execução se não esclarecida nos autos a 

questão.” (TJMT - AI 43149/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/08/2014, Publicado no DJE 

26/08/2014). (grifamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

REAJUSTE DE VENCIMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

VIABILIDADE. A exceção de pré-executividade se justifica em casos 

excepcionais quando a matéria sob discussão estiver ligada à carência de 

pretensão executória ou à ausência de pressupostos processuais, 

passível de conhecimento ex-officio. A alegação de excesso de execução 

constitui matéria própria de embargos à execução não sendo viável seu 

conhecimento e análise através da exceção de pré-executividade. Agravo 

de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento Nº 70061828752, 

Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

Kothe Werlang, Julgado em 19/04/2016). (negritamos) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FASE DE CUMPRIMENTO DA 

SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Exceção de 

pré-executividade. Descabimento, quando o caso não for de clara 

nulidade. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com 

plena aceitação pretoriana, somente viável em hipóteses excepcionais, 

uma vez verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou 

quando ausentes as condições da ação. No caso, não há nulidade 

passível de ser analisada por meio de exceção de pré-executividade. 

NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70058864091, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 09/05/2014) . 

(ressaltamos) “AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de 

pré-executividade constitui-se em medida apropriada para exame de 

matérias que se relacionem com os pressupostos processuais, condições 

da ação ou nulidades e defeitos formais flagrantes do título executivo. 

Logo, não se insere nesse contexto a discussão que se relaciona com o 

excesso de execução, matéria própria dos embargos à execução, 

conforme artigo 745, inciso III, do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.” (Agravo Nº 70059972547, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, 

Julgado em 05/06/2014). (sublinhamos) Não trouxe elementos seguros 

para fulminar o título executivo que o processo se aparelha e não juntou 

ao seu pedido prova pré-constituída do direito reivindicado. É de se 

concluir, portanto, que o incidente não preenche os requisitos de 

admissibilidade atinentes à espécie, pois a questão em debate não se 

configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da 

exceção de pré-executividade, devendo ser deduzida em sede própria 
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possibilitando uma discussão mais ampla sobre as matérias de defesa a 

serem discutidas pelas partes. Por derradeiro, ressalto, que não é 

adequado o instituto da exceção de pré-executividade para a discussão 

do contrato nos termos do art. 803 do NCPC, da forma como pretendem os 

executados. Dessa forma, a controvérsia sustentada pela a oposição à 

execução extrapolam os limites passíveis da discussão. Com essas 

considerações, por entender que os argumentos da exceção não têm 

prevalência para nulificar a execução, REJEITO a presente Exceção de 

Pré-Executividade oposta por GRUPO Z2 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

ELETRO ELETRONICOS LTDA ME, MICHELE COZZOLINO JÚNIOR, 

ALESSANDRA SATURNINO DE SOUZA COZZOLINO na presente Ação de 

Execução que lhe move a parte BANCO DO BRASIL S/A e, via de 

consequência, determino o prosseguimento regular à ação executiva. 

Intime-se a parte Credora, para no prazo de dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito postulando o de direito, inclusive, apresentando 

demonstrativo do débito atualizado. Intimem-se as partes desta decisão. 

Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1048484-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO TAVARES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1048484-59.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: BERNARDO TAVARES DOS SANTOS Vistos etc. 

Inicialmente, INDEFIRO a benesse da gratuidade da Justiça, perseguida 

pelo Requerido no ID anterior, ante a ausência de prova cristalina acerca 

da miserabilidade alegado, apenas pedido genérico. A propósito: 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E APREENSÃO - BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS DO 

ESTADO DE POBREZA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, 

COM OBSERVAÇÃO. (TJ-SP - APL: 9165247362007826 SP, Relator: 

Ferraz Felisardo, Julgamento: 27/07/2011, 29ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 01/08/2011). Intime-se a instituição bancária requerente para 

apresentar a prestação de contas referente a venda do bem apreendido 

no presente feito no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

22 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011144-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR(A))

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

TFL PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

JLB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PINE S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BRAJAL VEIGA OAB - SP258449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011144-18.2018.8.11.0041 AUTOR(A): GINCO URBANISMO LTDA, JULIO 

CESAR DE ALMEIDA BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, MEIRI 

NAKAZORA TAMURA, LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ, TFL 

PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JLB PARTICIPACOES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA REU: BANCO PINE S/A Vistos etc. Pelo id. 

29858457 o Banco Pine S/A requereu o levantamento dos valores 

incontroversos e depositados pela parte Autora até 31.1.2020, a título de 

consignação de parcelas de débitos contratuais, conforme determinado 

em sede de tutela de urgência deferida. Para tanto, a instituição financeira 

Banco Pine S/A declinou os dados bancários para efetivar a realização da 

transferência dos valores referidos, como sendo – Banco 643, Agência nº 

0001, Conta Corrente nº 900.009-96, da titularidade do próprio Banco Pine 

S/A. Desta forma, considerando que por intermédio do acórdão do Agravo 

de Instrumento (vide id. 18669945) fora autorizado o levantamento dos 

valores consignados nos presentes autos, bem como em havendo 

procuração com poderes para receber e dar quitação, de acordo com o 

artigo 450, da CNGC/MT – Foro Judicial, DETERMINO a expedição de alvará 

de autorização judicial, com as vinculações necessárias de praxe pela 

Gestora, a fim de que o valor referido, que encontra-se depositado na 

Conta Judicial, seja levantado/transferido à conta bancária conforme os 

dados supracitados. Por fim, determino mais que a Sra. Gestora Judicial 

cumpra o art. 450, §3º, da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Foro Judicial – CNGCGJ, informando à parte Exequente 

por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores. No 

mais, intime-se a parte GINCO URBANISMO LTDA para, em 15 dias, se 

manifestar acerca da notícia de descumprimento da r. exarada no id. 

14197659. Às providências legais. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000701-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THEISA LOSCHI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000701-37.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: THEISA LOSCHI DE OLIVEIRA Vistos etc. Defiro o 

requerimento formulado pela parte Autora, pelo que consequentemente 

SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, devendo a parte 

requerente dar prosseguimento ao feito após o decurso do referido 

interregno, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004519-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2M GUINCHOS E SERVICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - MT19619-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004519-31.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: 2M GUINCHOS E SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. 
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Cumpra-se o despacho proferido no ID 17750872, após, retornem-me os 

autos conclusos para demais deliberações. Intime-se. Às providências 

necessárias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022147-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (AUTOR(A))

WENDER MOURA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022147-33.2019.8.11.0041 AUTOR(A): HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA 

- EPP, WENDER MOURA GOMES REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 

Embora não haja impedimento legal para concessão dos benefícios da 

justiça gratuita por pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se 

demonstrada, de modo cabal, a situação de comprometimento financeiro 

da pessoa jurídica, através de demonstrativos objetivos da sua real 

situação como inatividade e situação de prejuízos, entre outros aspectos. 

No caso em comento os Embargantes não apresentaram documentos para 

subsidiar a declaração de hipossuficiência colacionada aos autos pelo 

representante legal da pessoa jurídica, já que tal documento necessita 

estar acompanhado de outros indicativos, já que por si só não produz a 

presunção de veracidade quanto à afirmada hipossuficiência de renda. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA PROCURAÇÃO 

OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE 

CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INSURGÊNCIA 

CONTRA SEU INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º INCISO LXXIV, DA CF/88 

- DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O objetivo primordial da 

juntada ao agravo da cópia da procuração outorgada ao advogado da 

agravada é justamente viabilizar-lhe o direito de resposta ao recurso, em 

atenção ao princípio constitucional do contraditório. Não existe 

impedimento legal à concessão dos benefícios da assistência judiciária às 

pessoas jurídicas. No entanto, a mera declaração do estado de pobreza 

feita pela interessada não possui presunção de veracidade. Segundo 

precedentes jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal da 

insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006. 

Cumpre ressaltar que a declaração de faturamento juntada pelos 

Embargantes não configura documento hábil a demonstrar a 

hipossuficiência da pessoa jurídica pois indica a auferimento de lucro 

durante os meses relatados e a inexistência de prejuízo. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pelos Embargantes. 

Intimem-se os Embargantes para recolher as custas processuais iniciais 

em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do 

artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. Intime-se. Cuiabá, 

22 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021359-24.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTULINO VALERIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021359-24.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: ARTULINO VALERIO DA SILVA Vistos etc. Intime-se a 

parte Requerida ARTULINO VALERIO DA SILVA, para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, a respeito da petição encartada ao ID 31393072. 

Ultrapassado o lapso temporal, retornem-me os autos conclusos para 

demais deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016747-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNES ENNS DI LORETO (EMBARGANTE)

KARINA PACHECO DI LORETO (EMBARGANTE)

DNA SERVICOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

FERNANDO PACHECO DI LORETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT9946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016747-04.2020.8.11.0041 EMBARGANTE: DNA SERVICOS 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, FERNANDO 

PACHECO DI LORETO, AGNES ENNS DI LORETO, KARINA PACHECO DI 

LORETO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Se no prazo, 

recebo os embargos no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 

919, CPC, porquanto não vislumbro a incidência das hipóteses de 

suspensão. Ouça-se a parte embargada em 15 dias – art. 920, I, 

CPC/2015. Apense-se aos autos principais. Intimem-se Cuiabá, 23 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010387-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ENRIQUE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIMAR ABILIO BOTTEGA OAB - MT3882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010387-53.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: FRANCISCO ENRIQUE NETO 

EXECUTADO: BANCO SISTEMA S.A Vistos etc. Nos termos do art. 513, 

caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de cumprimento de sentença 

de valor líquido, determino que se intime o Executado na pessoa do 

Advogado constituído nos autos para que efetue o pagamento no valor de 

R$ 4.150,98 (quatro mil cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos) 

– montante apontado no ID 30001071, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 

523, 524, VII e 525 todos do CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, 

específicos para a presente Execução, em 10% sobre o valor do débito 

exequendo, valor que somente será devido se não houver o pronto 

pagamento pela parte executada. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031004-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031004-05.2018.8.11.0041 AUTOR(A): THOMAS DORILEO LOUZICH 

SILVA REU: BANCO DO BRASIL S.A. Vistos etc. Intime-se a parte 

Requerente THOMAS DORILEO LOUZICH SILVA para juntar novamente a 

petição encartada no ID 30360805, no prazo de 10 (dez), visto que não foi 

possível abrir o documento. Ultrapassado o lapso temporal, retornem-me 

os autos conclusos para demais deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020945-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COEMI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

REGINA CELIA MONACO RIBEIRO (EXECUTADO)

ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

THAYLI MONACO LEAO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020945-26.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ACADEMIA REGINASTICA LTDA - ME, REGINA CELIA 

MONACO RIBEIRO, THAYLI MONACO LEAO RIBEIRO, JOSE LEAO RIBEIRO, 

COEMI MONACO LEAO RIBEIRO Vistos. Considerando o bem imóvel dado 

em garantia ao título judicial executado no presente feito, bem como 

indicado à penhora pelo Exequente EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

avaliação do referido bem imóvel (matrícula nº 27.961 do 2º Serviço 

Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá), nos termos 

dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC[1]. Após, 

promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e intimem-se 

as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação no prazo 

de quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. [1]Art. 1.053. O oficial de 

justiça, ao realizar atos de constrição (penhora, arresto ou sequestro), 

intimará o executado e também o exequente para os fins do contido no art. 

844, do CPC, observando-se, quando ocorrer a hipótese, a regra do art. 

799, I, do mesmo Código.Parágrafo único. O registro de atos constritivos 

(penhora, arresto ou sequestro) na serventia imobiliária será feito 

independentemente da expedição de mandado, devendo vir aos autos 

certidão probatória do registro efetuado, à vista de: I – cópia do respectivo 

auto ou termo que contenha os elementos previstos no art. 838 do CPC, 

acompanhada da petição inicial;II – pagamento de emolumentos devidos à 

serventia;III – comprovante de recolhimento das despesas devidas. Art. 

1.054. Não sendo realizado o registro da penhora, a secretaria, antes da 

expedição do edital de hasta pública do imóvel, intimará a parte para exibir 

certidão imobiliária atualizada, que será juntada aos autos e referida no 

mencionado edital. Art. 1.055. A constrição incidente sobre veículo sujeito 

a certificado de registro será comunicada ao DETRAN, para lançamento no 

cadastro respectivo. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038077-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038077-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: JOAQUIM CARVALHO MORAES Vistos etc. Defiro o pedido feito 

no id. anterior, condicionando a expedição do mandado de citação ao 

devido recolhimento de custas do oficial de justiça no prazo de 10 (dez) 

dias. Às providências. Intime-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020100-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020100-57.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: MARCO ANTONIO MACHADO 

PEREIRA Vistos etc. Analisando os autos, verifiquei que a diligência 

efetuada no intuito de citar a parte ré/devedora não logrou êxito. Logo em 

seguida, a parte autora/exequente peticionou requerendo o arresto on line. 

Ora, tanto para o prosseguimento da questão demandada e validade do 

processo como para autorizar o arresto on line (situação distinta da 

penhora on line), de acordo com a lição da norma do art. 239, caput, e seu 

§1º, do CPC/15 é imprescindível a realização do ato judicial de citação ou a 

apresentação de defesa pela parte requerida. O ato judicial constritivo de 

bens deve ser precedido da citação válida, ainda que pela via editalícia, 

até porque necessária à formação da relação jurídico-processual. Além 

disso, inexiste comprovação concreta e objetiva pela própria 

autora/credora no processo a respeito do exaurimento dos meios e 

tentativas de localização da parte ré/executada. (vide o mesmo 

entendimento in – (N.U 1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no 

DJE 04/10/2019). Desta forma, ausente citação válida da parte 

requerida/devedora INDEFIRO o pedido de arresto on line. Neste sentido, 

os precedentes do nosso Eg. TJMT: EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE 

PENHORA ONLINE – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com efeito, 

embora a penhora online constitua direito do credor, sem esgotamento de 

outros meios de obtenção de garantia de seu crédito, consoante 

entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, outra é a 

situação do arresto on line , ao qual é indispensável a realização do ato 

judicial de citação ou a apresentação de defesa pelo executado. 

Inteligência do artigo 239, § 1º, do Código de Processo Civil/15. No caso, 

ausente citação válida da parte executada, não há como ser determinada 

a constrição judicial de seus bens, porquanto sequer angularizada a 

relação processual. Ressalta-se que, no caso em exame, não foi 

localizado o devedor, não restando demonstrado que o Banco agravante 

tenha realizado as diligências necessárias em busca do endereço atual da 

parte executada, limitando-se a postular o arresto on line. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70078381654, 

Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge 

Maraschin dos Santos, Julgado em 31/10/2018).” (N.U 

1008339-21.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 21/03/2019) (Grifei). 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

DETERMINAÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO, EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO DE ARRESTO E REMOÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS 

EXECUTADOS – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS – 

PENHORA IRREGULAR – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA 

DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 590 de 651



RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Não havendo citação nos autos, 

inviável a concessão da penhora antes do esgotamento das diligências 

para a localização dos executados. Na forma do artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente 

omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão 

recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos 

com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via 

extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes 

vícios que reclamem correção. (N.U 1011909-49.2017.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2019, 

Publicado no DJE 13/02/2019). (Grifei). Desta forma, em quinze (15) dias, 

promova a parte Autora/Exequente o regular processamento do feito a fim 

de efetivar a citação da parte Ré/Executada, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito em caso de inércia. Às providências legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035629-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO SERGIO FERREIRA MENDES OAB - MT8909-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MELCHIORS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035629-82.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS 

PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: PAULO ROBERTO 

MELCHIORS Vistos etc. A parte Exequente acostou nos autos o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, com pedido visando à 

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em eventuais contas 

bancárias de instituições financeiras, em nome da parte Executada, via 

Sistema Bacenjud. Todavia, levando-se em consideração que não se trata 

de medida de urgência, bem como a notória necessidade de medidas e 

precauções econômicas em face da pandemia da COVID-19 (Novo 

Coronavírus) reconhecida pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que 

consequentemente vislumbra-se desenhar um futuro de crise com 

possível instabilidade econômica e estado de emergência em nosso país, 

INDEFIRO POR ENQUANTO a realização do procedimento de penhora on 

line. Com efeito, aproveito para acrescentar, ainda, que não obstante a 

previsão normativa do pedido de bloqueio de ativos conforme dispõe o art. 

854 do CPC/15, a cautela ora adotada enaltece a observância ao 

preponderante princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

aliando-se ainda aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da 

universalidade da jurisdição, mormente, não se olvidando da evidente 

dificuldade na defesa da parte adversa ante as condições restritivas de 

trabalho estabelecidas pelos governantes e autoridades públicas 

competentes, por conta das medidas de contenção do coronavírus e de 

enfrentamento da Covid-19. Neste mesmo norte de entendimento cautelar, 

é que no dia 31.3.2020, o douto Juiz Federal Convocado Alexandre 

Rossato da Silva Ávila, do Eg. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 

e x a r o u  d e c i s ã o  n o  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o  n º 

5012221-77.2020.4.04.0000/PR da Segunda Turma, e em acolhimento ao 

pedido de antecipação da tutela recursal, determinou a liberação de 

valores penhorados, via BACENJUD, nas contas bancárias da parte 

devedora. Para corroborar, colaciono trecho da decisão do douto 

Magistrado referido, ipsis litteris, “[...] No entanto, diante da pandemia do 

Covid-19, que exige o isolamento social, o qual acarretou a redução ou 

paralisação das atividades econômicas, o princípio da menor onerosidade 

ao devedor e o princípio da universalidade da jurisdição conferem ao 

Poder Judiciário uma amplitude de ação para zelar pelas garantias 

individuais do devedor. [...] Nessa perspectiva, o bloqueio de ativos 

financeiros pelo BACENJUD inflete diretamente contra a base deste 

equilíbrio, fragilizando, muitas vezes de forma irreversível, a situação 

econômica do devedor em exclusivo benefício da Fazenda Pública. Já 

temos um precedente contundente de interpretação que levou em conta a 

situação de excepcionalidade decorrente do estado de calamidade pública 

gerado pela pandemia do Covid-19. Com efeito, o Ministro Alexandre de 

Moraes afastou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/2000) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 

13.898/2020), apontando que o afastamento dos dispositivos seria 

excepcional e válido apenas durante o estado de calamidade pública, 

exclusivamente para combater a pandemia da Covid-19. [...]” (TRF-4 - AG: 

50122217720204040000  5012221-77 .2020 .4 .04 .0000 ,  Re la to r : 

ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 

31/03/2020, SEGUNDA TURMA). (Grifei) Desta forma, desde já 

DETERMINO que estes autos retornem conclusos ao término da 

prorrogação do prazo do regime obrigatório de teletrabalho (30.4.2020), 

segundo o teor da Portaria Conjunta nº 281/2020 do Eg. TJMT e Eg. CGJ, 

se não houver nova prorrogação, obviamente, para fins de constrição 

judicial on line, sem prejuízo de a parte Exequente indicar outros bens 

suscetíveis de penhora, livres e desembargados, de propriedade da parte 

Executada, segundo os termos do art. 797, II, c, do NCPC. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000462-04.2018.8.11.0041 AUTOR(A): DANILO DE JESUS GARAY DA 

SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos. INTIME-SE o Executado para que 

efetue o pagamento no valor do débito referente a antecipação das custas 

indicado no ID 25548382, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de 

multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII 

e 525 todos do CPC). Fixo honorários advocatícios, específicos para a 

presente Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que 

somente será devido se não houver o pronto pagamento pelo Executado. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004701-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004701-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ANDERSON 

FERREIRA PEIXOTO Vistos etc. Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 

911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda, reputando o 

contrato objeto da ação como título executivo, diante da não localização do 

Devedor ou do veículo sob garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor 

(ID 31455649) para determinar que o presente feito seja processado como 

Execução. A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo no Sistema PJE. EXPEÇA-SE 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do art. 

829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 
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255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O 

Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017616-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-A 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGNER A. P. GIUGNI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017616-06.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ROGNER A. P. GIUGNI - ME Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Inclua-se no polo ativo no sistema 

PJE o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE, conforme requerido na emenda a inicial de ID 15563050, ante a 

sub-rogação parcial do crédito executado neste feito. 2.Cite-se e intime-se 

a parte ROGNER A. P. GIUGNI - ME, nos termos do art. 829 do CPC/2015, 

para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 3. Não sendo 

providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 4. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 5. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 6. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 7. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028067-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028067-22.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: VIVIANE CRISTINE CALDAS Vistos etc. Analisando os 

autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034493-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1034493-16.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

MALAQUIAS BATISTA PINHEIRO Vistos etc. Inicialmente, considerando 

que nesta Unidade Judiciária, no que diz respeito aos processos que 

envolvem Instituição Bancária em Geral, as conciliações representam um 

percentual baixíssimo, bem como de zero, antevendo-se clara inutilidade 

na designação da audiência prevista no art. 334, caput, do CPC, sendo 

sua designação um ato processual que na verdade contraria os princípios 

da celeridade e economia processual, razão porque deixo de designar tal 

audiência. Ressalto, todavia, que caso haja interesse pelas partes na 
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realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do NCPC. Com efeito, uma vez estando o 

processo com as custas e taxas judiciais de distribuição devidamente 

vinculadas (o que deve ser certificado nos autos), efetue-se a CITAÇÃO 

da parte Requerida nos termos do art. 335, III, do NCPC, cientificando-a 

dos termos da presente demanda contra si proposta, bem como para, 

querendo, no prazo de quinze (15) dias, apresentar contestação. 

Consigne-se no mandado respectivo a advertência de que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora (CPC/2015, art. 344). Intimem-se. Às 

providências legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 23 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040913-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURIN PEREIRA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040913-37.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MAURIN PEREIRA RODRIGUES Vistos etc. Defiro o pedido 

retro de inserção restritiva judicial na base de dados do Registro Nacional 

de Veículos Automotores – RENAVAM, formulado pela parte Autora. Com 

efeito, nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a 

inclusão das restrições de transferência, licenciamento e circulação, via 

Sistema RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato segue em 

anexo. Tão logo seja efetivada a apreensão do veículo objeto desta 

demanda, deve a parte Autora, em cinco (5) dias, prestar informações nos 

autos a fim de ser retirada a restrição ora referida (parte final do §9º). Por 

derradeiro, com a juntada do extrato de inserção do veículo na base de 

dados do Renavam, intime-se a empresa Requerente para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Às providências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017378-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ARANTES SERAFIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017378-45.2020.8.11.0041 REQUERENTE: YAMAHA ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: PAULO CESAR ARANTES SERAFIM 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA em face de PAULO CESAR 

ARANTES SERAFIM com pedido de liminar de apreensão de bem alienado 

fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há prova 

documental da existência do contrato, e da constituição em mora da parte 

ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na 

inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, mediante termo 

de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao oficial de justiça o 

ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o arrombamento, 

desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 5º, XI, in fine, 

da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que deverá o 

meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos bens 

independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal diligência, 

o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, deverá proceder 

ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro para abertura do 

prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios necessários para a 

efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a contratação e 

remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, cite-se a 

parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004044-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOMIO & CIA LTDA - ME (REU)

ANA PAULA NAGAISHI DE OLIVEIRA TOMIO (REU)

WILSON REGINALDO TOMIO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004044-46.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: TOMIO 

& CIA LTDA - ME, WILSON REGINALDO TOMIO, ANA PAULA NAGAISHI DE 

OLIVEIRA TOMIO Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de 

comunicação entre a Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo 

mecanismo de simplificação e agilização dos procedimentos executórios. 

O referido sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de 

informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, 

contudo, a sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez 

que, deve ser permitida excepcionalmente, quando esgotadas as 

diligências extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não 

restou demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012784-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NAKAZORA TAMURA (EXECUTADO)

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (EXECUTADO)

OSVALDO TETSUO TAMURA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012784-56.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: GINCO URBANISMO LTDA, JULIO CESAR DE ALMEIDA 

BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, ANDRE NAKAZORA TAMURA 

Vistos etc. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte Exequente 

para manifestar acerca da petição de ID 29698594, no prazo de 10 (dez) 

dias. Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036233-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO DE ALMEIDA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036233-43.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RICARDO DE ALMEIDA LIMA Vistos. INDEFIRO a reiteração 

pedido da parte requerente para que seja oficiado as empresas privadas, 

a fim de obter-se a localização da parte requerida e do bem a ser 

apreendido. Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências 

competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que 

suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento 

ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002888-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH DE ARAUJO LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002888-23.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: ELIZABETH DE ARAUJO LIMA 

Vistos etc. Proceda-se a regularização processual tendo em vista a 

constituição do novo patrono pela parte Exequente. Após, intime-se a 

parte Exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 10 (dez) 

diz. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038374-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GUILHERME ALVES SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1038374-98.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ANDERSON GUILHERME ALVES SANCHES Vistos etc. 

Analisando os autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente 

demanda postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas 

conveniados para identificação de possível endereço diverso. Inexiste 

comprovação concreta e objetiva pela própria autora no processo a 

respeito de esgotamento dos meios de localização da parte 

executada/requerida. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para 

o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimento 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não 

exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a 

citação da parte Requerida/Executada, até porque tais diligências 

constituem ônus da parte exequente, INDEFIRO o pedido para realização 

de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido, os precedentes 

do Eg. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015373-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))
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RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA EMIKO FUJISAWA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015373-89.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ELIZA EMIKO FUJISAWA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda postulou 

pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados para 

identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000561-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO (AUTOR(A))

KARLA DUARTE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO OAB - MT22034-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO TERTULIANO RODRIGUES JUNIOR OAB - MT12819-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000561-71.2018.8.11.0041 AUTOR(A): KARLA DUARTE VIEIRA, 

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO REU: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO PARCIAL DE 

TERMO DE COMPROMISSO EXTRAJUDICIAL CUMULADO COM PEDIDOS DE 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGENCIA PARA AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA 

ALIENAÇÃO DE BENS EM ESCRITURA DE TERRENO DADO EM DAÇÃO EM 

PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS em 

desfavor de SICOOB INTEGRAÇÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS. Pois bem. Os Requerentes 

alegaram que, objetivando saldar débitos inerentes de seu imóvel 

residencial, localizado no bairro Santa Rosa, ofertaram em pagamento 7,5 

Hectares de um Imóvel/Terreno no município de Chapada dos Guimarães - 

MT, que de acordo com as avaliações mercadológicas, datadas de 

novembro e outubro de 2015, custava R$: 9.000.000,00 (Nove milhões de 

reais). Informaram que tal imóvel residencial, foi transmitido à Requerida 

através de Liminar Deferida nos autos do Processo da Ação de Imissão de 

Posse nº 54583-38.2014.811.0041 – Código nº 940044 – 8 ª Vara Cível de 

Cuiabá – MT. Aduziu que a Requerida apresentou contraproposta de uma 

área de no mínimo 15 Hectares, além dos pagamentos das pendências 

financeiras de outros contratos, onde os Requerentes figuraram como 

avalistas. Dessa forma, celebraram termo de compromisso em 

outubro/2016, entretanto, em decorrência da parte Requerida não ter 

cumprido com o acordado, propuseram a presente demanda. Pois bem, 

compulsando os presentes autos, verifiquei que os Requerentes foram 

acionados pela instituição Requerida, perante o Juízo da 8ª Vara Cível de 

Cuiabá na Ação de Imissão de Posse de nº 54583-38.2014.811.0041. 

Nesse sentido, regula o NCPC o seguinte em seu art. 55: “Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos 

para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. 

Portanto, tendo em vista que a decisão desta ação, influencia diretamente 

a ação de Imissão de Posse de nº 54583-38.2014.811.0041, determino a 

remessa destes autos ao Juízo da 8ª Vara Cível da Capital para serem 

julgados simultaneamente, pois aquela distribuída em data anterior à esta, 

por isto, prevento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015839-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015839-78.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ANTONIO ALVES Vistos. Defiro o pedido da parte Autora do 

id. 31140730, pelo que determino a expedição de novo mandado de busca 

e apreensão do veículo, consignado inclusive os benefícios que já haviam 

sido deferidos na decisão exarada no id. 19449002, verbis ”... Defiro os 

benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a 

certidão do oficial de justiça, fica desde já autorizada a solicitação de 

auxilio policial para efetivo cumprimento da medida e/ou utilização de 

serviços de chaveiro para abertura de portas e portões, as expensas do 

demandante...”. Às providências legais. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 
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FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039923-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMAR ALCIATI THOME BIANCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039923-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: OMAR ALCIATI THOME BIANCHI Vistos etc. Tendo em vista 

que as pesquisas de endereço junto aos sistemas conveniados já foram 

carreadas nos autos no ID 30403348, manifeste-se a parte Autora no 

prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017831-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017831-40.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

em face de LUIZ RODOLFO BARROS MARQUES com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021766-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA DOS SANTOS FEITOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021766-30.2016.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: SONIA DOS SANTOS FEITOSA Vistos etc. Defiro o pedido 

retro de inserção restritiva judicial na base de dados do Registro Nacional 

de Veículos Automotores – RENAVAM, formulado pela parte Autora. Com 

efeito, nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a 

inclusão das restrições de transferência, licenciamento e circulação, via 

Sistema RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato segue em 

anexo. Tão logo seja efetivada a apreensão do veículo objeto desta 

demanda, deve a parte Autora, em cinco (5) dias, prestar informações nos 

autos a fim de ser retirada a restrição ora referida (parte final do §9º). Por 

derradeiro, com a juntada do extrato de inserção do veículo na base de 

dados do Renavam, intime-se a empresa Requerente para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Às providências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016825-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERCULANA SILVA DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016825-03.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

ERCULANA SILVA DA COSTA Vistos. Diante das tentativas frustradas de 

citação pessoal dos Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, 

ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a 

CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendoa síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do 

inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 

esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento 
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assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033579-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELO DONIZETE CALEGARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1033579-20.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ANGELO DONIZETE 

CALEGARI Vistos etc. Defiro o pedido retro de inserção restritiva judicial 

na base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, formulado pela parte Autora. Com efeito, nos termos do art. 3º, 

§ 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão das restrições de 

transferência, licenciamento e circulação, via Sistema RENAJUD, sobre o 

bem indicado na inicial, cujo extrato segue em anexo. Tão logo seja 

efetivada a apreensão do veículo objeto desta demanda, deve a parte 

Autora, em cinco (5) dias, prestar informações nos autos a fim de ser 

retirada a restrição ora referida (parte final do §9º). Por derradeiro, com a 

juntada do extrato de inserção do veículo na base de dados do Renavam, 

intime-se a empresa Requerente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Às providências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011574-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME (REU)

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011574-04.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

PAULO ROBERTO DA CONCEICAO JUNIOR - ME, PAULO ROBERTO DA 

CONCEICAO JUNIOR Vistos. A parte Exequente requereu o bloqueio de 

ativos das contas da parte Executada via Sistemas on line. Porém, 

considerando o quantum debeatur e o decurso do prazo da distribuição 

até a presente data, intime-se a parte Credora para, em 15 dias, acostar 

aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Às 

providências. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1039324-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1039324-44.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CICERO RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Pela petição retro 

a parte Autora peticionou requerendo o imediato desbloqueio do veículo 

apreendido pelo sistema RENAJUD, fundamentando nos termos do inciso II 

do § 10º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Analisando os autos, apesar 

da apreensão do veículo ter sido efetivada, não há informações nos 

presentes autos acerca da sua inserção direta na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, a título de 

restrição judicial. Desta forma, não há que se falar em retirada da referida 

restrição após concluída a apreensão, o que pode ser facilmente 

confirmado pelo extrato de pesquisa no Sistema Renajud, cuja juntada 

subsequente já determino. Com efeito, em havendo qualquer outro tipo de 

restrição que não seja oriunda de ordem judicial, cabe à parte Autora 

promover a baixa de eventuais restrições – a exemplo de negativações no 

SPC, averbações, gravame de garantia fiduciária por alienação – nós 

órgãos e departamentos competentes. Intimem-se as partes a cumprirem a 

sentença do id. 30926470. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003357-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY MARQUES DOS SANTOS JUNIOR (REU)

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003357-35.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

OTICA BOA ESPERANCA LTDA - ME, SIDNEY MARQUES DOS SANTOS 

JUNIOR Vistos etc. Analisando os autos, verifiquei que a parte 

Autora/Exequente da presente demanda postulou pela realização de 

pesquisas junto aos Sistemas conveniados para identificação de possível 

endereço diverso. Inexiste comprovação concreta e objetiva pela própria 

autora no processo a respeito de esgotamento dos meios de localização 

da parte executada/requerida. Não cabe ao Poder Judiciário envidar 

esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens 

e rendimento em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de 

violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, 

não exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a 

citação da parte Requerida/Executada, até porque tais diligências 

constituem ônus da parte exequente, INDEFIRO o pedido para realização 

de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido, os precedentes 

do Eg. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 
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1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031103-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO PEREIRA DE MATOS (REU)

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031103-09.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

ALEXBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA - ME, ALEXSSANDRO 

PEREIRA DE MATOS Vistos. Diante das tentativas frustradas de citação 

pessoal do Requerido, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, 

defiro o pedido da parte credora Autora e determino a CITAÇÃO POR 

EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial elaborada pela 

Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e 

parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta 

deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1054558-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1054558-32.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RICARDO MURILO DE ARRUDA 

ALVES - ME Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja 

feita consulta nos sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de obter-se a 

localização da parte requerida. Ressalto que não é dever do Juízo 

proceder com diligências competente à parte Autora, que possui meios e 

recursos mais do que suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora 

para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026623-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO CRUZ SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026623-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MARCO AURELIO CRUZ SILVA Vistos etc. Analisando os 

autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033064-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO JOSE DE AGUIAR (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1033064-48.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

SERGIO JOSE DE AGUIAR Vistos etc. Analisando os autos, verifiquei que 

a parte Autora/Exequente da presente demanda postulou pela realização 

de pesquisas junto aos Sistemas conveniados para identificação de 

possível endereço diverso. Inexiste comprovação concreta e objetiva pela 

própria autora no processo a respeito de esgotamento dos meios de 

localização da parte executada/requerida. Não cabe ao Poder Judiciário 

envidar esforços para o descobrimento do endereço das partes ou de 

seus bens e rendimento em feitos que versem sobre direitos disponíveis, 

sob pena de violação ao princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade 

do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora 

em promover a citação da parte Requerida/Executada, até porque tais 

diligências constituem ônus da parte exequente, INDEFIRO o pedido para 

realização de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido, os 

precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO 

PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – 

NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - 

DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações 

acerca do endereço do executado, é medida subsidiária, devendo ser 

utilizada apenas quando exauridos pela parte autora todos os meios 

ordinários de localização da parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 

5.474/68, estabelece que prescreve em três anos a pretensão executiva 

de duplicata mercantil, contados da data de vencimento do título. 

Transcorridos mais de três anos do vencimento da duplicata sem que se 

tenha logrado êxito em realizar a citação válida do réu na ação de 

execução, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do 

recebimento do crédito pela via executiva.” (Ap 43212/2017, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017) 

(Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de Título Extrajudicial - 

DECISÃO QUE indeferiu o pedido de suspensão da CNH, apreensão de 

passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA 

PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de localização de bens/valores e 

busca de endereço DOS EXECUTADOS a ser feita pelo Poder Judiciário – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da CNH e 

apreensão de passaporte não se mostram razoáveis para satisfação do 

crédito perseguido pela instituição financeira. O exequente não logrou 

êxito em demonstrar a necessidade de intervenção judicial na busca pela 

localização de bens/valores e busca de endereço dos executados, mister 

que a ele incumbe. (N.U 1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no 

DJE 04/10/2019) (Grifei). Desta forma, em quinze (15) dias, promova a 

parte Autora/Exequente o regular processamento do feito a fim de efetivar 

a citação da parte Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito. Às providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027478-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL ANICIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1027478-93.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JOEL ANICIO DOS 

SANTOS Vistos etc. Defiro o pedido retro de inserção restritiva judicial na 

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, formulado pela parte Autora. Com efeito, nos termos do art. 3º, 

§ 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão das restrições de 

transferência, licenciamento e circulação, via Sistema RENAJUD, sobre o 

bem indicado na inicial, cujo extrato segue em anexo. Tão logo seja 

efetivada a apreensão do veículo objeto desta demanda, deve a parte 

Autora, em cinco (5) dias, prestar informações nos autos a fim de ser 

retirada a restrição ora referida (parte final do §9º). Por derradeiro, com a 

juntada do extrato de inserção do veículo na base de dados do Renavam, 

intime-se a empresa Requerente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Às providências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010510-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA ARISSA KAWASAKI (REU)

KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010510-56.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

KAR ACESSORIOS EIRELI - EPP, ALESSANDRA ARISSA KAWASAKI 

Vistos. Diante das tentativas frustradas de citação pessoal dos 

Executados, nos termos dos artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o 

pedido da parte credora Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. 

Expeça-se edital contendoa síntese da inicial elaborada pela Secretaria, 

devendo a publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único 

do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser 

demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página 

da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, 

NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029118-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029118-68.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LUCIANO RODRIGUES DE FARIAS Vistos etc. Analisando os 

autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 
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PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010707-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OZENIL RODRIGUES PEIXOTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010707-74.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: OZENIL RODRIGUES PEIXOTO Vistos. A parte Exequente 

requereu o bloqueio de ativos das contas da parte Executada via Sistemas 

on line. Porém, considerando o quantum debeatur e o decurso do prazo da 

distribuição até a presente data, intime-se a parte Credora para, em 15 

dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Às providências. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 

ME (REQUERIDO)

FABIANA SALES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002392-91.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: R. DA C. SILVA TRANSPORTADORA E LOCADORA DE 

VEICULOS LTDA - ME, FABIANA SALES DA SILVA Vistos etc. Analisando 

os autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002150-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO SOARES AMBROSIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002150-35.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: GUSTAVO SOARES AMBROSIO Vistos. Diante das tentativas 

frustradas de citação pessoal do Requerido, nos termos dos artigos 256 e 

257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte Requerente e determino a 

CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital contendo a síntese da inicial 

elaborada pela Secretaria, devendo a publicação acontecer nos termos do 
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inciso II e parágrafo único do art. 257, do CPC. Após efetivada a diligência, 

esta deverá ser demonstrada nos autos pela Secretaria, com a juntada da 

cópia da página da publicação (DJE) e certificado o lapso temporal in albis. 

Desde já, NOMEIO para atuar como CURADOR ESPECIAL o representante 

da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, conforme disposição do 

art. 72, II, do CPC. Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para 

que tome conhecimento do feito e examine eventual existência de 

nulidade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026612-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LOPES LATORRACA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA OAB - MT27069/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1 0 2 6 6 1 2 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FERNANDO 

LOPES LATORRACA Vistos etc. Intime-se a parte Requerida para 

manifestar acerca da petição de ID 29810891 no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, retornem-me os autos conclusos para decisão. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003279-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003279-70.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOAO GUILHERME DE OLIVEIRA 

CORREA Vistos etc. Defiro o pedido retro de inserção restritiva judicial na 

base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, formulado pela parte Autora. Com efeito, nos termos do art. 3º, 

§ 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a inclusão das restrições de 

transferência, licenciamento e circulação, via Sistema RENAJUD, sobre o 

bem indicado na inicial, cujo extrato segue em anexo. Tão logo seja 

efetivada a apreensão do veículo objeto desta demanda, deve a parte 

Autora, em cinco (5) dias, prestar informações nos autos a fim de ser 

retirada a restrição ora referida (parte final do §9º). Por derradeiro, com a 

juntada do extrato de inserção do veículo na base de dados do Renavam, 

intime-se a empresa Requerente para se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Às providências legais. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1059383-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO GEAN DA SILVA FURYAMA - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1059383-19.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: LAURO GEAN DA SILVA FURYAMA - ME Vistos etc. Analisando 

os autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000314-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT15869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO FERREIRA DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA CRUZ OAB - MT10613-O (ADVOGADO(A))

ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA OAB - 010.019.921-64 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000314-90.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: LEONARDO FERREIRA DA SILVA FILHO 

REPRESENTANTE: ANNA ELIZA DE OLIVEIRA SILVA Vistos etc. Intime-se 

o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos para que 

efetue o pagamento do valor de R$ 129.288,02 (cento e vinte nove mil 

duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), apontado no ID 30915551, 

em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% sobre o 

valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, VII e 525 todos do 

CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente 

Execução, em 10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente 

será devido se não houver o pronto pagamento pela parte Executada. 

Consigne-se que se não houver o pronto pagamento deverá a parte 

executada, em igual prazo, indicar bens à penhora, sob pena de multa de 

20% do valor executado por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 

774 do NCPC). Transcorrido o prazo sem pagamento, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15 dias, sob pena 

de arquivamento. Assevero que a utilização do Bacen Jud está 

condicionada ao fornecimento de demonstrativo atualizado de débito, com 

a inclusão dos honorários supramencionados, da multa de 10% 

(transcurso do prazo para pagamento espontâneo) e da multa de 20% 

(ato atentatório à dignidade da Justiça se não forem indicados bens à 

penhora), bem como de menção ao CPF/CNPJ da parte contrária. O 

emprego do Renajud somente será deferido se comprovar que figura em 

nome da parte adversa veículo automotor, o que poderá ser feito mediante 

a obtenção, pela própria parte exequente, na esfera administrativa, de 

documento junto ao DETRAN. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029628-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDINO JOSE BENETOLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029628-47.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: GERALDINO JOSE BENETOLI Vistos. O INFOJUD se constitui 

em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder 

Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016098-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016098-10.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: MAURICIO FERREIRA DA SILVA Vistos etc. Analisando 

os autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1016844-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR(A))

GINCO URBANISMO LTDA (AUTOR(A))

ANDRE NAKAZORA TAMURA (AUTOR(A))

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL OAB - ES20770-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 
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1016844-38.2019.8.11.0041 AUTOR(A): GINCO URBANISMO LTDA, JULIO 

CESAR DE ALMEIDA BRAZ, OSVALDO TETSUO TAMURA, ANDRE 

NAKAZORA TAMURA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. Certifique-se 

a regularidade das custas processuais e demais despesas do processo, 

bem como sua vinculação aos autos. Se no prazo, recebo os embargos 

no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 919, CPC, porquanto 

não vislumbro a incidência das hipóteses de suspensão. Ouça-se a parte 

embargada em 15 dias – art. 920, I, CPC/2015. Apense-se aos autos 

principais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026625-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOSE VIEIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026625-21.2018.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: MANOEL JOSE VIEIRA DA COSTA Vistos. INDEFIRO o pedido 

da parte requerente para que seja feita consulta nos sistemas eletrônicos 

disponíveis, a fim de obter-se a localização da parte requerida. Ressalto 

que não é dever do Juízo proceder com diligências competente à parte 

Autora, que possui meios e recursos mais do que suficientes para fazê-lo. 

Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento ao feito e requerer o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002375-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002375-55.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: MURILO CESAR LEITE GATTASS ORRO Vistos 

etc. A parte Exequente acostou nos autos o demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, com pedido visando à indisponibilidade de ativos 

financeiros existentes em eventuais contas bancárias de instituições 

financeiras, em nome da parte Executada, via Sistema Bacenjud. Todavia, 

levando-se em consideração que não se trata de medida de urgência, bem 

como a notória necessidade de medidas e precauções econômicas em 

face da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde-OMS, que consequentemente vislumbra-se 

desenhar um futuro de crise com possível instabilidade econômica e 

estado de emergência em nosso país, INDEFIRO POR ENQUANTO a 

realização do procedimento de penhora on line. Com efeito, aproveito para 

acrescentar, ainda, que não obstante a previsão normativa do pedido de 

bloqueio de ativos conforme dispõe o art. 854 do CPC/15, a cautela ora 

adotada enaltece a observância ao preponderante princípio constitucional 

da dignidade da pessoa humana, aliando-se ainda aos princípios da menor 

onerosidade ao devedor e da universalidade da jurisdição, mormente, não 

se olvidando da evidente dificuldade na defesa da parte adversa ante as 

condições restritivas de trabalho estabelecidas pelos governantes e 

autoridades públicas competentes, por conta das medidas de contenção 

do coronavírus e de enfrentamento da Covid-19. Neste mesmo norte de 

entendimento cautelar, é que no dia 31.3.2020, o douto Juiz Federal 

Convocado Alexandre Rossato da Silva Ávila, do Eg. Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região, exarou decisão no Agravo de Instrumento nº 

5012221-77.2020.4.04.0000/PR da Segunda Turma, e em acolhimento ao 

pedido de antecipação da tutela recursal, determinou a liberação de 

valores penhorados, via BACENJUD, nas contas bancárias da parte 

devedora. Para corroborar, colaciono trecho da decisão do douto 

Magistrado referido, ipsis litteris, “[...] No entanto, diante da pandemia do 

Covid-19, que exige o isolamento social, o qual acarretou a redução ou 

paralisação das atividades econômicas, o princípio da menor onerosidade 

ao devedor e o princípio da universalidade da jurisdição conferem ao 

Poder Judiciário uma amplitude de ação para zelar pelas garantias 

individuais do devedor. [...] Nessa perspectiva, o bloqueio de ativos 

financeiros pelo BACENJUD inflete diretamente contra a base deste 

equilíbrio, fragilizando, muitas vezes de forma irreversível, a situação 

econômica do devedor em exclusivo benefício da Fazenda Pública. Já 

temos um precedente contundente de interpretação que levou em conta a 

situação de excepcionalidade decorrente do estado de calamidade pública 

gerado pela pandemia do Covid-19. Com efeito, o Ministro Alexandre de 

Moraes afastou dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/2000) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei 

13.898/2020), apontando que o afastamento dos dispositivos seria 

excepcional e válido apenas durante o estado de calamidade pública, 

exclusivamente para combater a pandemia da Covid-19. [...]” (TRF-4 - AG: 

50122217720204040000  5012221-77 .2020 .4 .04 .0000 ,  Re la to r : 

ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 

31/03/2020, SEGUNDA TURMA). (Grifei) Desta forma, desde já 

DETERMINO que estes autos retornem conclusos ao término da 

prorrogação do prazo do regime obrigatório de teletrabalho (30.4.2020), 

segundo o teor da Portaria Conjunta nº 281/2020 do Eg. TJMT e Eg. CGJ, 

se não houver nova prorrogação, obviamente, para fins de constrição 

judicial on line, sem prejuízo de a parte Exequente indicar outros bens 

suscetíveis de penhora, livres e desembargados, de propriedade da parte 

Executada, segundo os termos do art. 797, II, c, do NCPC. Intime-se. Às 

providências. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031447-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA (EXECUTADO)

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1031447-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES 

EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: JEFFERSON WESLEY NASCIMENTO CERQUEIRA, 

REGINALDO ROSA DE CERQUEIRA Vistos. A parte Exequente requereu o 

bloqueio de ativos das contas da parte Executada via Sistemas on line. 

Porém, considerando o quantum debeatur e o decurso do prazo da 

distribuição até a presente data, intime-se a parte Credora para, em 15 

dias, acostar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito. Às providências. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015540-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 

(EXECUTADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 603 de 651



CLAUVIRI FEDRIZZI (EXECUTADO)

GORETE SOARES FEDRIZZI (EXECUTADO)

VINICIUS SOARES FEDRIZZI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015540-38.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE 

LTDA, CLAUVIRI FEDRIZZI, GORETE SOARES FEDRIZZI, VINICIUS SOARES 

FEDRIZZI Vistos. INDEFIRO o pedido da parte requerente para que seja 

expedido ofício a Energisa, a fim de obter-se a localização da parte 

requerida. Ressalto que não é dever do Juízo proceder com diligências 

competente à parte Autora, que possui meios e recursos mais do que 

suficientes para fazê-lo. Intime-se a parte Autora para dar prosseguimento 

ao feito e requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias 

sob pena de extinção. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025165-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - ME 

(EXECUTADO)

EDSON ISSAO ATAKIAMA (EXECUTADO)

CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1025165-33.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: VALEMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME 

- ME, EDSON ISSAO ATAKIAMA, CRISTIANE NEUMANN ATAKIAMA Vistos 

etc. Indefiro o pedido de arresto de ID 22062878, posto que existem outros 

endereços para citação, conforme CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, 

acostada na inicial. Assim, INTIME-SE o Exequente para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o recolhimento das diligências do oficial de justiça 

com fito de proceder a citação das partes executadas nos endereços 

indicados no IDs 9448020, sob pena de extinção e arquivamento definitivo 

do processo. Às providências. Intime-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016995-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANGELA MARIA DE CAMPOS LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016995-67.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: DANGELA MARIA DE CAMPOS LEITE Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO GMAC S.A. em face de 

DANGELA MARIA DE CAMPOS LEITE com pedido de liminar de apreensão 

de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, de 1969. Há 

prova documental da existência do contrato, e da constituição em mora da 

parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão do bem 

descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte autora, 

mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar ao 

oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1052530-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1052530-91.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ADRIANA MARIA TEIXEIRA Vistos. O INFOJUD se constitui 

em instrumento de comunicação entre a Receita Federal e o Poder 

Judiciário, traduzindo mecanismo de simplificação e agilização dos 

procedimentos executórios. O referido sistema substitui o anterior 

procedimento de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de 

declarações pela Receita Federal, contudo, a sua utilização deve ser 

analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser permitida 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu ou bens, o que não restou demonstrado nos autos. No 

caso concreto, a parte Requerente não comprovou ter exaurido todas as 

diligências para localizar o endereço atual da parte Requerida, razão pela 

qual, indefiro o pleito de pesquisa via sistemas INFOJUD. Sendo assim, 

intime a parte interessada para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. Intime-se. 
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Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000807-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000807-04.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: SME MANUTENCAO E CONSTRUCOES LTDA - EPP Vistos 

etc. Analisando detidamente os autos, verifiquei que até o presente 

momento, não houve a citação dos executados. Nesse liame, 

considerando que o avalista é responsável solidário pela dívida, conforme 

preconiza o art. 899 do Código Civil, torna-se plenamente cabível a sua 

inclusão no polo passivo da pretensão executória, na forma permitida pela 

legislação aplicável, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCLUSÃO DO 

AVALISTA NO POLO PASSIVO ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA. OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL 

DO PROCESSO. - Considerando que o avalista é responsável solidário 

pela dívida (art. 899, do CC), é cabível a pretensão da parte autora de 

inclui-lo no polo passivo da pretensão executória antes da citação, 

porquanto sequer houve a estabilização da demanda. Recurso provido. 

(TJPR - 18ª C.Cível - 0004886-60.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: 

Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - J. 08.05.2019) (TJ-PR 

- AI: 00048866020198160000 PR 0004886-60.2019.8.16.0000 (Acórdão), 

Relator: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira, Data de 

Julgamento: 08/05/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/05/2019)” Sendo assim, defiro o pedido relativo à inclusão dos 

avalistas no polo passivo da presente demanda (ID 28860849), de acordo 

com o art. 329, I do CPC/2015. Expeça-se mandado executivo, citando-se 

a parte Executada, no endereço indicado pelo Exequente. Não havendo o 

recolhimento da guia de diligência, como indicação de oferecimento de 

meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os autos conclusos para 

ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022155-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022155-78.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MEDIDA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS 

LTDA - EPP, EDSON OLIVEIRA SOBRINHO Vistos etc. Analisando os 

autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Revogo o 

despacho do id. 16693140. Às providências legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1043068-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DO CARMO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043068-47.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO MERCANTIL DO BRASIL 

SA REU: JOSE DO CARMO DA SILVA Vistos etc. Analisando os autos, 

verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda postulou 

pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados para 

identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 
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ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047950-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDJALMA DA COSTA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1047950-18.2019.8.11.0041 AUTOR(A): EDJALMA DA COSTA E SILVA 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. Os benefícios da gratuidade da 

Justiça somente devem ser deferidos ou mantidos a parte “com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios”. Esse dispositivo deve ser analisado com 

uma interpretação da Constituição Federal, mais precisamente em seu 

artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” É 

evidente, portanto, que o Texto Maior dispõe que somente aos que 

comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o 

Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera 

afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas do 

processo. Com efeito, o advento do novo Estado Constitucional trouxe, 

como era de se esperar, uma nova ordem jurídica e nesse contexto – 

considerando o que interessa ao caso vertente – aquele que necessita do 

benefício da assistência judiciária gratuita deve prová-lo, sob pena de não 

ter direito ao benefício. De outro norte, verifico que tem sido recorrente o 

ingresso de ações onde se pede indiscriminadamente o benefício da 

Justiça gratuita, o que pode indicar uma aventura judicial. É certo que o 

simples deferimento do pedido de Justiça gratuita, sem a real 

comprovação de sua necessidade, pode dar azo para aventura judicial, já 

que em caso de não procedência do pedido a parte não terá nenhum 

ônus. Nesse aspecto, constato que o autor é servidor público efetivo, 

possui renda mensal de aproximadamente R$ 10.730,62 (id.28537583) 

bruto, e mesmo com os descontos efetuados em sua folha de pagamento, 

não demonstram que o autor é pessoa desprovida de recursos 

financeiros. Posto isso, indefiro o pedido assistência judiciária gratuita, e 

concedo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o 

recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua vinculação ao 

feito, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme prevê o artigo 

99, § 2º, do Código de Processo Civil, além da aplicação das sanções 

caso se constate a litigância de má-fé. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009976-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANNI OURIVES DE ASSUMPCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009976-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GIOVANNI OURIVES DE 

ASSUMPCAO Vistos. Efetue a substituição processual do polo passivo da 

demanda, a fim de constar como Requerido Espólio de Giovanni Ourives 

de Assumpção na pessoa da inventariante Lucas Jeovah Ourives Salgado 

Assumpção. Em seguida expeça mandado de citação a ser cumprido no 

endereço indicado no ID 31143500. Intime-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040050-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOLF FIOS E CABOS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PONTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REGIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1040050-18.2018.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FORTESTOQ 

DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME, GOLF FIOS E 

CABOS LTDA - EPP ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: REGIONAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, GERENCIAL FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, PONTAL FACTORING FOMENTO 

MERCANTIL LTDA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO 

CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C 

ANULAÇÃO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS promovida por 

FORTESTOQ DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -ME e 

GOLF FIOS E CABOS LTDA - EPP em face de REGIONAL FACTORING 

FOMENTO MERCANTIL LTDA -EPP, GERENCIAL FACTORINS FOMENTO 

MERCANTIL LTDA - ME E PONTA FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA. Inobstante a distribuição e processamento do feito para esta 

Unidade Judiciária, verifica-se que esta ação exclui-se da competência de 

Vara Especializada de Direito Bancário, como é o caso desta Vara, pois 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072228/4/2020 Página 606 de 651



trata-se de matéria eminentemente civil em que o Autor postula a revisão e 

anulação de contrato firmado com empresa de factoring que não se 

assemelha a instituição financeira. Neste sentido assevera o 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM que atribuiu nova competência e 

denominação a Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá, senão vejamos: 

(...) Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 

4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 

1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às 

seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, 

também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª 

passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por 

essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura 

de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas 

unidades as ações de competência de reparação de danos em que o 

segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, 

exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza 

tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de 

inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de 

competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Na hipótese, a demanda não 

envolve interesses típicos de relação bancária, enquadra-se, na verdade 

na exceção estabelecida pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, 

porque a pretensão é de natureza típica de reparação de danos, de modo 

que a questão de fundo guarda relação com matéria de natureza 

eminentemente cível. Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência do 

TJMT: RAC – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO MANEJADA POR EMPRESA 

DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING) – PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO – ACOLHIDA – EMPRESA DE FACTORING NÃO SE EQUIPARA 

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – 

ATO SENTENCIAL CASSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 2º, DO CPC 

– REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS DE FEITOS GERAIS DA 

CAPITAL – RECURSO PROVIDO. 1 – A Vara Especializada em Direito 

Bancário da Capital foi criada pelo Provimento n. 004/2008 do Conselho da 

Magistratura, ficando com a competência exclusiva para processar e 

julgar causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 – A empresa de factoring não é Banco, tampouco é 

equiparada a Instituição Financeira fiscalizada pelo Banco Central, de 

maneira que a Ação Cautelar proposta pela Apelada não poderia tramitar 

na Vara Especializada em Direito Bancário. 3 – Tratando-se de 

incompetência absoluta em razão da matéria, é de rigor a nulidade do ato 

decisório que, no caso, é a sentença, e a consequente redistribuição da 

Cautelar, assim como da ação principal, para uma das Varas Cíveis de 

Feitos Gerais (Ap 111328/2009, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2014, 

Publicado no DJE 06/05/2014) Desta forma, por se tratar ação de natureza 

eminentemente civil, falece esta especializada de competência para 

processar e julgar o feito. Isto posto, declino da minha competência para 

uma das varas cíveis desta Comarca. Encaminhe-se para o distribuidor, a 

fim de que a ação seja redistribuída para uma vara cível genérica, com as 

baixas devidas. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023610-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA CORREIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023610-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: LINDINALVA CORREIA DA 

COSTA Vistos. Demonstrada nos autos a efetivação da CESSÃO DE 

CRÉDITO prevista no art. 778, § 1º, III e § 2º, do CPC, como se verifica do 

Termo de Cessão ( ID 22675591), determino que RETIFIQUE no Distribuidor 

e no sistema PJE para constar no polo ativo da ação o novo credor 

habilitado, inclusive, para as alterações do cadastro dos Advogados. Por 

fim, cumpra-se a decisão de ID 4514241 para expedir mandado de citação, 

busca e apreensão. Intime-se.Cumpra-se. Cuiabá, 19 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037641-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICOOB-COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO DOS MICROEMPRESÁRIOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES DE FRANCISCO 

BELTRÃO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LONGO OAB - PR25652 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO FASCIANO SANTOS OAB - PR27768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BONATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037641-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SICOOB-COOPERATIVA DE 

CRÉDITO MUTUO DOS MICROEMPRESÁRIOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS E 

MICROEMPREENDEDORES DE FRANCISCO BELTRÃO REQUERIDO: BRUNA 

BONATTO Vistos etc. Defiro o requerimento formulado pela parte Autora 

(ID 29139623), pelo que consequentemente SUSPENDO o processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo a parte requerente dar prosseguimento 

ao feito após o decurso do referido interregno, em 5 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1026327-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOHNNS ANDERSON DE MORAES (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026327-92.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: JOHNNS ANDERSON DE 

MORAES Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade 

de conceder a Justiça Gratuita, considerando que as razões postas pela 

parte requerente não se sustenta, em face estar no ativo e passivo da 

Instituição Financeira. Assim, não como afirmar ser pobre diante da Lei. 

Dessa maneira, indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, em virtude 

da ausência de comprovação da impossibilidade de arcar com os 

encargos processuais. Intime-se a parte autora para no prazo de quinze 

dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e sua 

vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e 

seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 
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(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037707-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALQUIRIA DE OLIVEIRA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1037707-15.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: WALQUIRIA DE OLIVEIRA SANTANA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A em 

face de WALQUIRIA DE OLIVEIRA SANTANA com pedido de liminar de 

apreensão de bem alienado fiduciariamente, na forma do Dec.-Lei nº 911, 

de 1969. Há prova documental da existência do contrato, e da constituição 

em mora da parte ré. Defiro, por isso, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem descrito na inicial que deverá ser depositado em mãos da parte 

autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário. Se o réu negar 

ao oficial de justiça o ingresso em seu domicílio, fica desde já autorizado o 

arrombamento, desde que seja realizado durante o dia, nos termos do art. 

5º, XI, in fine, da Constituição da República Federativa do Brasil. Anoto que 

deverá o meirinho primeiro diligenciar junto ao réu para obter acesso aos 

bens independentemente de arrombamento; somente se frustrada tal 

diligência, o que deverá ser justificado em certidão circunstanciada, 

deverá proceder ao arrombamento, mediante convocação de chaveiro 

para abertura do prédio; e o autor deverá propiciar todos os meios 

necessários para a efetivação do arrombamento e apreensão, inclusive a 

contratação e remuneração do chaveiro, se for o caso. Cumprida a liminar, 

cite-se a parte ré para, no prazo legal, pagar o débito e reaver o bem, ou 

apresentar defesa, tudo na forma do art. 3º e parágrafos do Dec.-Lei nº 

911, de 1969, sob pena de revelia e confissão. Conste do mandado que o 

pagamento poderá ocorrer no prazo de cinco dias da apreensão do bem, 

por meio do depósito do valor da integralidade da dívida pendente (STJ, 

REsp nº 1.418.593/MS), com base na atualização do cálculo que 

acompanha a inicial. Tal cálculo: a) não será realizado pelo contador 

judicial, devendo ser providenciado pelo próprio requerido; e, b) não 

compreenderá os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, 

na forma do art. 1.426, do CC/02. Conste do mandado, também, que o 

prazo para purgar a mora será computado incluindo os dias não úteis, uma 

vez se trata de prazo material, incidindo na exceção prevista no art. 219, 

parágrafo único, do CPC. Para o caso de pronto pagamento arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor da dívida (incluindo as parcelas 

vencidas antecipadamente), por apreciação equitativa. Ademais, no ato da 

purgação da mora, deverá o réu depositar as custas judiciais já 

adiantadas pelo autor, conforme demonstrativos dos autos. A venda 

extrajudicial de que fala o art. 2º do Dec.-Lei nº 911, de 1969, não deverá 

ocorrer antes do decurso do prazo de cinco dias da apreensão do 

veículo, para não cercear o direito do devedor à quitação da integralidade 

da dívida. Realizada a venda extrajudicial do bem apreendido, deverá o 

autor promover a prestação de contas neste feito, no prazo de cinco dias 

da data da venda. Deverá, também, promover depósito de eventual saldo 

remanescente, se houver. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028350-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CUSTODIO DA SILVA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA (ESPÓLIO)

LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA MORAES DE LIMA OAB - MT5943-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028350-79.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO, JOSE CUSTODIO 

DA SILVA ESPÓLIO: ESPÓLIO DE JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA Vistos etc. 

Considerando o bem imóvel indicado pelo Exequente no ID 22391114, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação, nos termos dos artigos 838, 

841 e 842 do CPC, c/c artigo 1.053 e seguintes da CNGC. Após, 

promovam-se os atos subsequentes por impulso processual, e intimem-se 

as partes para se manifestarem sobre a penhora e a avaliação no prazo 

de quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002764-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DAVID CHADUD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002764-35.2020.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JEFFERSON DAVID CHADUD Vistos etc. Defiro o 

requerimento formulado pela parte Autora (ID 30944892), pelo que 

consequentemente SUSPENDO o processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, 

devendo a parte requerente dar prosseguimento ao feito após o decurso 

do referido interregno, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011236-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011236-93.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: MARCUS VINICIUS MARINHO DE BARROS Vistos. Diante das 

tentativas frustradas de citação pessoal dos Executados, nos termos dos 

artigos 256 e 257, ambos, do CPC, defiro o pedido da parte credora 

Exequente e determino a CITAÇÃO POR EDITAL. Expeça-se edital 

contendo a síntese da inicial elaborada pela Secretaria, devendo a 

publicação acontecer nos termos do inciso II e parágrafo único do art. 257, 

do CPC. Após efetivada a diligência, esta deverá ser demonstrada nos 

autos pela Secretaria, com a juntada da cópia da página da publicação 

(DJE) e certificado o lapso temporal in albis. Desde já, NOMEIO para atuar 

como CURADOR ESPECIAL o representante da Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, conforme disposição do art. 72, II, do CPC. 

Cientifique-se pessoalmente o Curador Especial para que tome 

conhecimento do feito e examine eventual existência de nulidade. 
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Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036359-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS OAB - MT3549-O 

(ADVOGADO(A))

DENISE ALVES DA CUNHA OAB - MT10110-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1036359-30.2017.8.11.0041 AUTOR(A): CARLOS MANOEL CARDOZO 

AZOIA REU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos etc. 

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência territorial alegada 

pela parte Requerida no ID 25133865, observo que o contrato discutido 

nos autos, foi pactuado em Juara-MT. Nesse sentido, define-se a 

competência pela regra do art. 46 do CPC, prevalecendo o foro do 

domicílio da instituição Requerida, coincidente com o local de contratação 

(ID 17629172). Isto posto, declino da minha competência para uma das 

varas da comarca de Juara-MT. Encaminhe-se para o distribuidor, a fim de 

que a ação seja redistribuída, com as baixas devidas. Int. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008404-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

ISABELLA SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008404-24.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: ISABELLA SANTOS RIBEIRO, MARIA DO CARMO SANTOS 

RIBEIRO Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação da parte 

Executada, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a 

CITAÇÃO POR HORA CERTA, de acordo com os artigos 252 e seguintes 

do CPC. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como indicação 

de oferecimento de meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022729-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FRANCISCO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN AUGUSTO DO ESPIRITO SANTO LEITE OAB - MT25893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022729-33.2019.8.11.0041 REQUERENTE: HELIO FRANCISCO DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES, promovida por 

HELIO FRANCISCO DA CRUZ em face de BANCO BRADESCO S/A, da qual 

fora declinada a competência pelo Juízo da 11ª Vara Cível desta Capital 

em razão de que a inicial foi endereçada para a Vara Especializada em 

Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (ID. 20484286). No caso em 

análise, observo que o Autor, companheiro da falecida ROSIMEIRE DA 

SILVA CAMPOS, propôs a presente demanda, com o objetivo da 

expedição de para levantamento de eventuais valores depositados nas 

contas bancárias da finada. Entretanto, oportuno ressaltar que a 

competência deste Juízo foi atribuída nos termos do Provimento n. 

04/2008/CM, retificada pela Resolução nº 11/2017/TP, na qual somente 

tramita nesta especializada, processos que possuem Instituições 

Financeiras nem um dos polos da ação. Contudo, em que pese ser a parte 

requerida Instituição Financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do 

art. 1º do Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das 

Varas Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza 

eminentemente civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas 

Especializadas em Direito Bancário. Por estas razões, nos termos do 

Parágrafo Único do artigo 66, do CPC suscito ao Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado conflito de competência para que seja definido qual 

Juízo é o competente para processar e julgar a presente ação de alvará 

judicial para levantamento de valores. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029322-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONY ERICK ROSSI BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029322-15.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JHONY ERICK ROSSI BRANDAO 

Vistos etc. O INFOJUD se constitui em instrumento de comunicação entre a 

Receita Federal e o Poder Judiciário, traduzindo mecanismo de 

simplificação e agilização dos procedimentos executórios. O referido 

sistema substitui o anterior procedimento de fornecimento de informações 

cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal, contudo, a 

sua utilização deve ser analisada pelo Magistrado, uma vez que, deve ser 

permitida excepcionalmente, quando esgotadas as diligências 

extrajudiciais para localização do réu ou bens, o que não restou 

demonstrado nos autos. No caso concreto, a parte Requerente não 

comprovou ter exaurido todas as diligências para localizar o endereço 

atual da parte Requerida, razão pela qual, indefiro o pleito de pesquisa via 

sistemas INFOJUD. Sendo assim, intime a parte interessada para requerer 

o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. Sem manifestação, 

ao arquivo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016839-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO CEZAR DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016839-79.2020.8.11.0041 AUTOR: CARLITO CEZAR DE ARAUJO REU: 

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. Defiro 

o pedido de parcelamento das custas processuais em 3 (três) parcelas 

mensais. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias (art. 290 do 

CPC). As demais parcelas deverão ser recolhidas e comprovadas nos 

autos a cada 30 dias após o pagamento da primeira parcela, sob pena de 

extinção do feito. Com o cumprimento integral, certifique o cartório e 

remetam-se conclusos. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1045577-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINILSA DA SILVA FERMINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1045577-14.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: EDINILSA DA SILVA FERMINO Vistos etc. Defiro o pedido 

retro de inserção restritiva judicial na base de dados do Registro Nacional 

de Veículos Automotores – RENAVAM, formulado pela parte Autora. Com 

efeito, nos termos do art. 3º, § 9º, do Dec. Lei n.º 911/69, determino a 

inclusão das restrições de transferência, licenciamento e circulação, via 

Sistema RENAJUD, sobre o bem indicado na inicial, cujo extrato segue em 

anexo. Tão logo seja efetivada a apreensão do veículo objeto desta 

demanda, deve a parte Autora, em cinco (5) dias, prestar informações nos 

autos a fim de ser retirada a restrição ora referida (parte final do §9º). Por 

derradeiro, com a juntada do extrato de inserção do veículo na base de 

dados do Renavam, intime-se a empresa Requerente para se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, em 15 (quinze) dias. Às providências 

legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022362-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO SANTOS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022362-77.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

ROGERIO SANTOS DE SOUZA Vistos etc. Analisando os autos, verifiquei 

que a parte Autora/Exequente da presente demanda postulou pela 

realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados para 

identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007629-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENDYSON DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1007629-72.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: KENDYSON DE OLIVEIRA SOUSA 

Vistos etc. Analisando os autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente 

da presente demanda postulou pela realização de pesquisas junto aos 

Sistemas conveniados para identificação de possível endereço diverso. 

Inexiste comprovação concreta e objetiva pela própria autora no processo 

a respeito de esgotamento dos meios de localização da parte 

executada/requerida. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para 

o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimento 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não 

exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a 

citação da parte Requerida/Executada, até porque tais diligências 

constituem ônus da parte exequente, INDEFIRO o pedido para realização 

de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido, os precedentes 

do Eg. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 
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parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001820-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEIA PIMENTA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001820-67.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: IRINEIA PIMENTA FERREIRA Vistos etc. Pela petição retro a 

parte Autora peticionou requerendo o imediato desbloqueio do veículo 

apreendido pelo sistema RENAJUD, fundamentando nos termos do inciso II 

do § 10º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. Analisando os autos, apesar 

da apreensão do veículo ter sido efetivada, não há informações nos 

presentes autos acerca da sua inserção direta na base de dados do 

Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, a título de 

restrição judicial. Desta forma, não há que se falar em retirada da referida 

restrição após concluída a apreensão, o que pode ser facilmente 

confirmado pelo extrato de pesquisa no Sistema Renajud, cuja juntada 

subsequente já determino. Com efeito, em havendo qualquer outro tipo de 

restrição que não seja oriunda de ordem judicial, cabe à parte Autora 

promover a baixa de eventuais restrições – a exemplo de negativações no 

SPC, averbações, gravame de garantia fiduciária por alienação – nós 

órgãos e departamentos competentes. Intimem-se as partes a cumprirem a 

sentença do id. 24000382. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032605-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1032605-80.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA Vistos etc. Tendo em 

vista que já fora expedido alvará da quantia depositada no feito em favor 

da instituição financeira, bem como fora realizada a baixa da restrição 

incidente sobre o veículo litigioso relativo a estes autos, determino seu 

arquivamento, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011534-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA (EXECUTADO)

TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1011534-22.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 

ROSEMEIRE LOPES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de direito firmado em 

prova escrita constituído em título executivo judicial, de acordo com a 

norma extraída do § 2º do art. 701 do NCPC[1], nos termos da sentença 

proferida no id. 23199874, que transitou em julgado. Com efeito, nos 

termos do art. 513, caput, do CPC/2015, intime-se pessoalmente por 

mandado a parte Executada, para que efetue o pagamento do valor 

apontado pela parte Exequente na inicial, em quinze (15) dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito posto 

à Execução, em caso de não pagamento do débito (art. 523, caput, do 

CPC/2015). Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente 

Execução, em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo, 

valor que somente será devido se não houver o pronto pagamento pela 

parte Executada (§1º do art. 523 do CPC). Em caso de pagamento parcial 

a multa e honorários recairá somente sobre o saldo remanescente (art. 

523, § 2º, do NCPC). Ressalto, que se a parte devedora não efetuar 

tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, como impõe o § 3º do 

art. 523 do NCPC. Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido 

o prazo sem o pagamento voluntário, de imediato inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que a parte executado, independente de penhora ou 

nova intimação, apresentem querendo, sua impugnação nos próprios 

autos, na forma prevista no art. 525 do NCPC. Em quinze (15) dias, a 

Exequente comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos 

termos do Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Nos termos da CNGC 

determino que a Sra. Gestora Judicial proceda a imediata conversão do 

tipo do processo para fase cumprimento de sentença, nos registros de 

autuação/distribuição como de praxe. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de abril de 2020. [1] Art. 701, § 2o, do CPC: Constituir-se-á de 

pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1019773-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATHANY TAYNA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019773-44.2019.8.11.0041 AUTOR(A): NATHANY TAYNA DA SILVA 

COSTA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder 

a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e 

perigo de dano. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou 

evidenciado. Não se trata de direito instantâneo que quando agredido 

necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação 

emergencial para justificar a antecipação da tutela. Não vejo elemento 

plausível a conceder a consignação de pagamento, em valores 

pretendidos na inicial, para excluir a mora, primeiro, porque não existe 

demonstração de recusa do Requerido em receber o contratado e tão 

pouco, há como afirmar nesta fase processual, que o valor pretendido, 

reflete ao devido. Até então, não existe convicção deste Juízo a 

desconsiderar o contrato firmado, necessário se faz aquilatar demais 

provas para se chegar à verdade real. Ademais, diante da atual 

jurisprudência do STJ, corroborado com a redação da Súmula 596 do STF 

e da Súmula Vinculante 7, a simples alegação de que os juros pactuados 

são abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que a taxa é 

efetivamente desproporcional. Desta forma, é inviável neste primeiro 

momento, apenas com base nas provas documentais produzidas pelo 

autor, presumir que a taxa pactuada é excessiva. Portanto, não havendo 

prova de que os juros pactuados são abusivos, não vislumbro 

verossimilhança quanto a esta alegação, razão pela qual, não há como 

excluir a restrição cadastral. Por outro lado, o depósito do valor 

considerado incontroverso pelo autor se mostra ineficaz uma vez que não 

tem o condão de afastar a mora. No que diz respeito à inserção do nome 

do devedor em cadastro de proteção ao crédito, é exercício regular de 

direito caso haja inadimplência, e a instituição financeira poderá responder 

civilmente caso o faça erroneamente, ou com abuso. Em relação à 

manutenção de posse, primeiramente constata-se que o referido pleito 

está diretamente relacionado à descaracterização da mora, já que 

existindo a mora, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão (Súmula 72 do STJ). Partindo desta premissa e com fulcro as 

disposições consolidadas no STJ (REsp 1.061.530/RS), a manutenção da 

posse somente é devida quando presente a verossimilhança quanto a 

abusividade de encargos incidentes durante o período da normalidade 

contratual, contudo, conforme argumentos acima, não é verossímil a 

alegação de abusividade dos encargos contratados, restando prejudicada 

a pretensão posta na inicial como tutela antecipada. CITE-SE o réu na 

forma do art. 335, III, incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255, todos do CPC. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030442-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAN TUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - EPP 

(LITISCONSORTE)

THALITA VIVIANE MOREIRA DA SILVA (LITISCONSORTE)

FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

PAULO DA SILVA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030442-93.2018.8.11.0041 LITISCONSORTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL LITISCONSORTE: SILVAN TUR TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS LTDA - EPP, PAULO DA SILVA, THALITA VIVIANE 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: FRANKS LENE DA SILVA BARBOSA 

Vistos etc. Intime-se a parte Requerente para se manifestar no prazo de 

10 (dez) dias, a respeito da certidão do ID 31475756. Ultrapassado o lapso 

temporal, retornem-me os autos conclusos para demais deliberações. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Cuiabá, 23 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056639-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1056639-51.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOSE LUIS GONCALVES REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL com PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS ajuizado por 

ARNALDO PEREIRA DE SOUZA contra o BANCO DO BRASIL S/A, que por 

sua vez, requereu a procedência do pedido, a fim de que a instituição 

financeira Requerida fosse condenada ao pagamento de importância que 

afirmou ter direito, a título de danos materiais. O Juízo da 10ª Vara Cível 

desta Capital, pelos argumentos expostos na decisão proferida no id. 

30523802, entendeu que a matéria da causa proposta nesta lide se trata 

de operação bancária, e assim, se declarou incompetente para julgar e 

processar a presente ação ordinária, determinando a sua remessa para 

esta Vara. Feita a redistribuição, em seguida, a parte Requerente se 

manifestou interpondo recurso de embargos de declaração impugnando 

exatamente a decisão referida do r. Juízo da 10ª Vara Cível em que 

declinou de ofício a sua competência jurisdicional, alegando a ocorrência 

do vício da contradição. Pois bem. Analisando detidamente os autos de 

forma verticalizada, verifiquei, data venia, que não obstante a remessa 

deste processo para esta Unidade Judiciária Especializada, esta causa 

exclui-se da competência de Vara Especializada em Direito Bancário, pois 

trata-se de demanda de natureza indenizatória, sem qualquer outro pedido 

de natureza tipicamente bancária. Nos termos do inciso I do art. 1º do 

PROVIMENTO Nº 004/2008/CM in verbis: “I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 

16ª passam a ser denominadas respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas 

Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que 

ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.”. Na sequência, no § 2º 

do art. 1º do Provimento nº. 004/2008/CM dispõe que ipsis litteris: “§ 2º. 

Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência 

de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; 

de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado 

com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por 

negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente 

civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser 

processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.”. Sobre a 

questão, colaciono os seguintes julgados do EG. TJMT: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DA CAPITAL E 11ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – QUESTÃO 

QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, 

§2º, DO PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – COMPETÊNCIA DA 11º VARA 

CÍVEL PARA JULGAR A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – CONFLITO 

PROCEDENTE. Considerando que a demanda não envolve interesses 

BANCÁRIOS típicos de relação BANCÁRIA, incidindo, inclusive, a exceção 

feita pelo art. 1º, §2º, do Provimento nº 004/2008/CM, porque se trata de 

ação de reparação de danos que envolve também a Seguradora, cujo 

pedido não está cumulado com outro de natureza tipicamente BANCÁRIA. 

(N.U 1010999-85.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no 

DJE 10/04/2019). CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 
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REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES 

BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO 

PROCEDENTE. Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte 

autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição 

FINANCEIRA e a condenação desta à restituição do indébito e ao 

pagamento de indenização por danos morais, a competência para o 

processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e 

não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui 

natureza eminentemente civil, não ESTANDO VINCULADO PROPRIAMENTE 

a QUAISQUER SITUAÇÕES FINANCEIRAS de natureza estritamente 

bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008. (N.U 

1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis 

Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 

10/04/2019). “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS 

– INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA - 

AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – MATÉRIA MERAMENTE 

INDENIZATÓRIA E CIVIL - APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º 

DO PROVIMENTO 004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL – 

CONFLITO PROCEDENTE. Quando a matéria for de reparação por dano 

moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a 

competência para o processamento é da Vara Cível.” (MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2018, Publicado no 

DJE 18/09/2018). Na hipótese dos autos, muito embora figure no polo 

passivo do feito instituição financeira bancária, certamente que a demanda 

não envolve interesses típicos de relação bancária, mas sim matéria de 

natureza eminentemente cível. Como bem argumentou a parte Autora na 

petição dos seus embargos declaratório, cujo trecho da sua premissa 

afirmou, litteris “[...] a presente as Ação NÃO É oriunda de abertura de 

crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; 

cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; 

financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados 

a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e 

as confissões de dívida, ao que se persegue, é o direito líquido e certo do 

Embargante na busca do saldo bancário do PASEP que deixou de existir 

em 1988 sem que o mesmo tivesse recebido e pago pelo Embargado 

Banco do Brasil S/A[...]. Posto isso, RECONHEÇO E DECLARO a 

incompetência deste Juízo para continuar processando esta demanda e 

consequentemente SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, 

conforme se depreende do disposto no inciso II e no caput do art. 66 do 

Código de Processo Civil, e DETERMINO, com fulcro nos termos do inciso I 

e parágrafo único do art. 953 do Código de Processo Civil, a expedição de 

ofício ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias, com o fito de que 

seja definido qual Juízo é o competente para processar e julgar a presente 

demanda ordinária de pedido de indenização por danos materiais. 

Intimem-se. Às providências necessárias. Cumpra-se. Cuiabá, 18 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021884-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELD SEVERO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021884-69.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: ELD SEVERO DE FIGUEIREDO Vistos. 

Em atenção à impugnação a penhora encartada no ID 14237736, observei 

que o crédito executado atualizado pela parte Exequente, perfaz o 

montante de R$ 7.530,30 (sete mil quinhentos e trinta reais e trinta 

centavos) (ID 21437654), enquanto que a penhora realizada, foi deR$ 

378,86 (trezentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), quantia 

esta, oriunda de conta corrente, nos termos do resultado da pesquisa via 

sistema BACEN JUD. Neste liame, oportuno adentrar ao princípio da menor 

onerosidade, disposto no art. 805 do CPC/2015, que disciplina que a 

constrição de bens que ocorra de forma intensa, não deverá ser mantida, 

pois na prática, culminará na privação do titular sobre os direitos atinentes 

ao domínio (verbis): “Art. 805: Quando por vários meios o exequente 

puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos 

gravoso para o executado.”. Sendo assim, considerando que o propósito 

da execução é a satisfação dos interesses da parte credora, com a 

realização de seu crédito, determino a liberação da penhora realizada no 

ID 13975019, visto que o montante não se presta minimamente a garantir a 

execução, uma vez que o valor penhorado configura-se irrisório à 

satisfação da dívida. Portanto, proceda-se a liberação da penhora em 

favor da parte Executada. Por fim, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. Após, promovam-se os atos subsequentes por impulso 

processual. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012448-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO GUIDOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1012448-86.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: TRANSPORTADORA VICO LTDA - ME, CARLOS ALBERTO 

GUIDOLIN Vistos. A parte Exequente requereu o bloqueio de ativos das 

contas da parte Executada via Sistemas on line. Porém, considerando o 

quantum debeatur e o decurso do prazo da distribuição até a presente 

data, intime-se a parte Credora para, em 15 dias, acostar aos autos o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Às providências. Int. 

Cumpra-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016638-87.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016638-87.2020.8.11.0041 AUTOR: NEUZA MARTINHA DAS CHAGAS 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. Vistos etc. Defiro a AJG. A 

parte autora propôs a presenta ação insurgindo-se contra empréstimo 

consignado feito por meio de cartão de crédito. Com a inicial, pede tutela 

de urgência para o fim de se determinar o cancelamento/suspensão dos 

descontos na folha de pagamento, e ainda que o banco se abstenha de 

inserir a dívida nos cadastros de proteção ao crédito. Pois bem! Tutela só 

se concede quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

exatos termos do art. 300, do CPC, o que a meu ver, não ocorre na 

espécie. No caso vertente não verifico aqueles elementos. No que tange a 
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suspensão dos descontos, não está evidenciado o periculum in mora, e 

muito menos o fumus boni juris, o primeiro porque os descontos, segundo 

a inicial, vêm se dando há bastante tempo, o segundo porque, 

aparentemente, o empréstimo foi feito amparado por um contrato regular. 

No que diz respeito à inserção do nome do devedor em cadastro de 

proteção ao crédito, é exercício regular de direito caso haja inadimplência, 

e a instituição financeira poderá responder civilmente caso o faça 

erroneamente, ou com abuso. Desta forma, indefiro o pedido de tutela de 

urgência. Cite-se para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, com as 

advertências legais. DEIXO de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, ante a sua inutilidade em processos dessa 

vara, diante do pouquíssimo êxito das conciliações, como vem sendo 

observado ao longo do tempo, o que servirá apenas para atrasar a 

entrega da prestação jurisdicional. Ressalto, todavia, que futuramente 

caso haja interesse das duas partes na realização do ato, nada impede 

que seja posteriormente designada, nos termos do inciso V do art. 139 do 

CPC. Int. Cuiabá, 22 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1043255-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO DA CONCEICAO MOFATTO (EXECUTADO)

S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E 

INFORMATICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1043255-55.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: S.A COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 

PEDAGOGICOS E INFORMATICA LTDA - ME, SANDRO DA CONCEICAO 

MOFATTO Vistos etc. Diante das tentativas frustradas de citação da parte 

Executada, defiro o pedido da parte credora Exequente e determino a 

CITAÇÃO POR HORA CERTA, de acordo com os artigos 252 e seguintes 

do CPC. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como indicação 

de oferecimento de meios, certifique-se. Caso em que, retornem-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015814-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1015814-65.2019.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: CARLOS ALBERTO ARAUJO Vistos etc. Analisando os 

autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda 

postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados 

para identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029894-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA OAB - MT21689-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029894-34.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARISTELA DE FREITAS REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. CITE-SE a parte ré 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na forma do art. 335, III, 

incluindo no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 todos do CPC. 

DEIXO de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC, 

ante a sua inutilidade em processos dessa vara, diante do pouquíssimo 

êxito das conciliações, como vem sendo observado ao longo do tempo, o 

que servirá apenas para atrasar a entrega da prestação jurisdicional. 

Ressalto, todavia, que futuramente caso haja interesse das duas partes 

na realização do ato, nada impede que seja posteriormente designada, nos 

termos do inciso V do art. 139 do CPC. Int. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril 

de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022733-70.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIO MARCIO ARAUJO SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022733-70.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MARIO MARCIO ARAUJO SANTOS Vistos etc. Analisando os autos, 

verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente demanda postulou 

pela realização de pesquisas junto aos Sistemas conveniados para 

identificação de possível endereço diverso. Inexiste comprovação 

concreta e objetiva pela própria autora no processo a respeito de 

esgotamento dos meios de localização da parte executada/requerida. Não 

cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para o descobrimento do 

endereço das partes ou de seus bens e rendimento em feitos que versem 

sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao princípio da inércia da 

jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não exauridas as tentativas da 

parte Requerente/Credora em promover a citação da parte 

Requerida/Executada, até porque tais diligências constituem ônus da parte 

exequente, INDEFIRO o pedido para realização de consultas nos Sistemas 

conveniados. Neste sentido, os precedentes do Eg. TJMT: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO REALIZADA – BUSCA DO 

ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E 

INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA 

SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – 

PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, Renajud e 

Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço do 

executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019841-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.F. COCOLA LTDA - ME (REU)

JEAN FONSECA COCOLA (REU)

DIEGO FONSECA VIEGAS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019841-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

JEAN FONSECA COCOLA, DIEGO FONSECA VIEGAS, J.F. COCOLA LTDA 

- ME Vistos etc. Defiro o pedido de ID 28614840 para expedir novo 

mandado de citação das partes Requeridas no endereço indicado pela 

parte Requerente. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017489-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABELARDO ARCANJO DE NORONHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017489-29.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ABELARDO ARCANJO DE NORONHA Vistos etc. - I - 

Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, 

bem como sua vinculação ao número do processo. No caso do não 

recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) 

ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida 

regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso 

para sentença, caso contrário, estando regulares as despesas de 

distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e 

intime-se a parte ABELARDO ARCANJO DE NORONHA, nos termos do art. 

829 do CPC/2015, para efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não 

sendo providenciado, deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e 

avaliação de bens, suficientes para pagamento do débito, intimando-se o 

devedor em seguida; se não for localizado, deverá ser procedido 

conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não 

localização do devedor para citação, deverá proceder-se ao arresto nos 

termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato e integral pagamento do 

débito, fixo honorários advocatícios do patrono da parte credora em 10% 

sobre o montante, possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, 

CPC/2015, devendo tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O 

devedor deverá ainda ser cientificado quanto à possibilidade de 

interposição de embargos de devedor nos termos dos arts. 914, 915 e 

seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de reconhecimento do crédito, 

comprovando-se o depósito de 30% do valor em execução, inclusive 

custas e honorários advocatícios – poderá requerer a admissão do 

pagamento restante em 06 meses com correção monetária e juros de 1% 

ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo 

devedor, deverá a Secretaria Judicial, independentemente de nova 

conclusão ou despacho, promover a intimação prevista no art. 916, § 1º, 

CPC/2015, vindo em seguida os autos conclusos para resolução do 

incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019447-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELIO PECHARKI (DEPRECADO)

VADIOMIR PICHARKI (DEPRECADO)

ROSANGELA RODRIGUES LEITE PECHARKI (DEPRECADO)

NIVALDO PECHARKI (DEPRECADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019447-55.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA 

DEPRECADO: CELIO PECHARKI, ROSANGELA RODRIGUES LEITE 

PECHARKI, VADIOMIR PICHARKI, NIVALDO PECHARKI Vistos etc. 

Analisando os autos, verifiquei que a parte Autora/Exequente da presente 

demanda postulou pela realização de pesquisas junto aos Sistemas 

conveniados para identificação de possível endereço diverso. Inexiste 

comprovação concreta e objetiva pela própria autora no processo a 

respeito de esgotamento dos meios de localização da parte 

executada/requerida. Não cabe ao Poder Judiciário envidar esforços para 

o descobrimento do endereço das partes ou de seus bens e rendimento 

em feitos que versem sobre direitos disponíveis, sob pena de violação ao 

princípio da inércia da jurisdição e imparcialidade do juízo. Ora, não 

exauridas as tentativas da parte Requerente/Credora em promover a 

citação da parte Requerida/Executada, até porque tais diligências 

constituem ônus da parte exequente, INDEFIRO o pedido para realização 

de consultas nos Sistemas conveniados. Neste sentido, os precedentes 

do Eg. TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CITAÇÃO NÃO 

REALIZADA – BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO PELOS SISTEMAS 

BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD – INVIABILIDADE – NÃO ESGOTADOS 

TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DUPLICATA – AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos sistemas Bacenjud, 

Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações acerca do endereço 

do executado, é medida subsidiária, devendo ser utilizada apenas quando 

exauridos pela parte autora todos os meios ordinários de localização da 

parte contrária. O art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/68, estabelece que 

prescreve em três anos a pretensão executiva de duplicata mercantil, 

contados da data de vencimento do título. Transcorridos mais de três anos 

do vencimento da duplicata sem que se tenha logrado êxito em realizar a 

citação válida do réu na ação de execução, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.” 

(Ap 43212/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, 

Publicado no DJE 19/07/2017) (Grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

Execução de Título Extrajudicial - DECISÃO QUE indeferiu o pedido de 

suspensão da CNH, apreensão de passaporte – RESTRIÇÃO A DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – Pedido de 

localização de bens/valores e busca de endereço DOS EXECUTADOS a 

ser feita pelo Poder Judiciário – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A suspensão da CNH e apreensão de passaporte não se 

mostram razoáveis para satisfação do crédito perseguido pela instituição 

financeira. O exequente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de 

intervenção judicial na busca pela localização de bens/valores e busca de 

endereço dos executados, mister que a ele incumbe. (N.U 

1009028-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 04/10/2019) (Grifei). 

Desta forma, em quinze (15) dias, promova a parte Autora/Exequente o 

regular processamento do feito a fim de efetivar a citação da parte 

Ré/Executada, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. Às 

providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010368-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA EPP 

(EXECUTADO)

EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI (EXECUTADO)

ANA PAULA MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

MARLUS MACEDO SENDESKI (EXECUTADO)

METODIO SENDESKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT4070-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010368-52.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: D' ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA 

EPP, METODIO SENDESKI, MARLUS MACEDO SENDESKI, ANA PAULA 

MACEDO SENDESKI, EVNY CRISTIANE ALVES SENDESKI Vistos. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO DO 

BRASIL S.A. em desfavor de D’ ALIMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALUMINIO LTDA EPP E OUTROS. Pois bem. Compulsando os presentes 

autos, verifiquei que os executados alegam já haviam ingressado perante 

o Juízo da 4ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá com ação nº 

1023718-44.2016.811.0041, na qual visam revisar os contratos de 

financiamentos bancários firmados com a instituição bancária exequente 

(ID 19823445). Nesse sentido, pleitearam a redistribuição dos presentes 

autos ao Juízo da 4ª Vara de Direito Bancário em virtude da conexão com 

o feito supracitado. Instada a se manifestar a parte exequente não se 

opôs a remessa destes autos (ID 25766266) Ora, regula o NCPC o 

seguinte em seu art. 55: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações 

quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos 

de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um 

deles já houver sido sentenciado.” E ainda: “§ 2º Aplica-se o disposto no 

caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento 

relativa ao mesmo ato jurídico.” Portanto, tendo em vista que esta ação de 

execução é conexa à ação revisional 1023718-44.2016.811.0041 

determino a remessa destes autos ao Juízo da 4ª Vara Especializada de 

Direito Bancário desta Capital para serem julgados simultaneamente, pois 

aquela distribuída em data anterior (19/12/2016) a esta (04/04/2017), por 

isto, prevento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 20 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018166-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018166-59.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES Vistos etc. - I - Certifique-se 

a regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte LUIZ 

ANTONIO SARRAF NEVES, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para 

efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, 

deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, 

suficientes para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; 

se não for localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, 

CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não localização do devedor para 

citação, deverá proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 

4. Para imediato e integral pagamento do débito, fixo honorários 

advocatícios do patrono da parte credora em 10% sobre o montante, 

possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo 

tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda 

ser cientificado quanto à possibilidade de interposição de embargos de 

devedor nos termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se 

for o caso de reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 

30% do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – 

poderá requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com 
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correção monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, 

CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria 

Judicial, independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017415-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR FREITAS FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017415-72.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ADEMAR FREITAS FILHO Vistos etc. - I - Certifique-se a 

regularidade do recolhimento das custas e demais taxas, bem como sua 

vinculação ao número do processo. No caso do não recolhimento, 

recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) guia(s) ao número do 

processo, intime-se a parte autora para efetuar a devida regularização, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Decorrido o prazo sem regularização, volte-me concluso para sentença, 

caso contrário, estando regulares as despesas de distribuição, cumpra-se 

o abaixo determinado (item II). - II - 1. Cite-se e intime-se a parte ADEMAR 

FREITAS FILHO, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para efetuar o 

pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, deve o Sr. 

Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, suficientes 

para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; se não for 

localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, CPC/2015. 3. 

Sendo a hipótese de não localização do devedor para citação, deverá 

proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 4. Para imediato 

e integral pagamento do débito, fixo honorários advocatícios do patrono da 

parte credora em 10% sobre o montante, possibilitada a redução nos 

termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo tal circunstância ser 

mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda ser cientificado 

quanto à possibilidade de interposição de embargos de devedor nos 

termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se for o caso de 

reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 30% do valor 

em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – poderá 

requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com correção 

monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, CPC/2015. 6. Feita 

tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria Judicial, 

independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1044897-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE FIGUEIREDO BENEVIDES (EXECUTADO)

ROBERTO CASSIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044897-63.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: ROBERTO CASSIO DA SILVA, JUAREZ DE FIGUEIREDO 

BENEVIDES Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para, e 15 dias, se 

manifestar acerca da certidão do id. 20678720. Às providências legais. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017383-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1017383-67.2020.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: VITURINO PAVIMENTACAO E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME 

Vistos etc. - I - Certifique-se a regularidade do recolhimento das custas e 

demais taxas, bem como sua vinculação ao número do processo. No caso 

do não recolhimento, recolhimento a menor, ou falta de vinculação da(s) 

guia(s) ao número do processo, intime-se a parte autora para efetuar a 

devida regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Decorrido o prazo sem regularização, 

volte-me concluso para sentença, caso contrário, estando regulares as 

despesas de distribuição, cumpra-se o abaixo determinado (item II). - II - 1. 

Cite-se e intime-se a parte VITURINO PAVIMENTACAO E 

TERRAPLANAGEM EIRELI - ME, nos termos do art. 829 do CPC/2015, para 

efetuar o pagamento do débito em 03 dias. 2. Não sendo providenciado, 

deve o Sr. Oficial de Justiça promover a penhora e avaliação de bens, 

suficientes para pagamento do débito, intimando-se o devedor em seguida; 

se não for localizado, deverá ser procedido conforme o § 1º, art. 829, 

CPC/2015. 3. Sendo a hipótese de não localização do devedor para 

citação, deverá proceder-se ao arresto nos termos do art. 830, CPC/2015. 

4. Para imediato e integral pagamento do débito, fixo honorários 

advocatícios do patrono da parte credora em 10% sobre o montante, 

possibilitada a redução nos termos do art. 827, § 1º, CPC/2015, devendo 

tal circunstância ser mencionada na intimação. 5. O devedor deverá ainda 

ser cientificado quanto à possibilidade de interposição de embargos de 

devedor nos termos dos arts. 914, 915 e seguintes do CPC/2015, e – se 

for o caso de reconhecimento do crédito, comprovando-se o depósito de 

30% do valor em execução, inclusive custas e honorários advocatícios – 

poderá requerer a admissão do pagamento restante em 06 meses com 

correção monetária e juros de 1% ao mês com base no art. 916, 

CPC/2015. 6. Feita tal manifestação pelo devedor, deverá a Secretaria 

Judicial, independentemente de nova conclusão ou despacho, promover a 

intimação prevista no art. 916, § 1º, CPC/2015, vindo em seguida os autos 

conclusos para resolução do incidente. Cite-se. Intime-se. Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009466-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL MARTINS LOPES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009466-65.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BMW FINANCEIRA S.A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: JAMIL 

MARTINS LOPES Vistos etc. Defiro o pedido de sobrestamento dos autos 

formulado no id. 30421967, pelo prazo de 30 dias. Intime-se. Às 

providências legais. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021793-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEIVIDD JUNIOR NONATO XAVIER DE ARAUJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUYAN MAGALHAES DE LIMA OAB - MT14353/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1021793-76.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: DEIVIDD JUNIOR NONATO XAVIER DE ARAUJO Vistos. 

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de DEIVIDD JUNIOR NONATO 

XAVIER DE ARAÚJO. Proferida a decisão inicial que concedeu a medida 

liminar para apreensão do veículo ofertado em garantia fiduciária, com 

consequente cumprimento da liminar, manifestou-se o Requerido (ID. 

9674126) pela reconsideração do referido decisum ou purgação da mora 

das parcelas vencidas para ver-lhe restituído o veículo apreendido. Pois 

bem. É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Para se insurgir 

contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o recurso (afastada, 

aqui, discussões acerca das ações mandamentais constitucionais contra 

decisões judiciais). Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não 

interrompe o prazo recursal, consoante esmagadora manifestação dos 

Tribunais Superiores. Nestes termos tratando de forma objetiva e clara de 

matéria já decidida no presente feito, repiso as argumentações 

expendidas na decisão combatida pelo Requerido. No mais, diante da 

narrativa lamuriosa e insistente do Requerido para purgar a mora somente 

com relação às parcelas vencidas, urge a necessidade de sobrelevar os 

seguintes preceitos formalizados pelo Decreto de Lei 911/1969, e suas 

hodiernas alterações: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias 

após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 

2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da 

dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 

na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar. § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o 

devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição. Nesse sentido, o egrégio 

Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA 

FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM 

ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1. Com advento da Lei n. 

10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 

3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da 

integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da 

execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus. Precedentes. 

2. Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 

14/05/2014) "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATA DA 

EXECUÇÃO DA LIMINAR - CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO 

DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO 

INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM 

NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, 

RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR 

DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO 

MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3º do DL 911/69, cuja 

constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que 

o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a 

consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação 

da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - In casu, o pedido de 

purgação integral da mora pela devedora foi feito de forma intempestiva, 

quando já consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do 

credor fiduciário, devendo, pois ser julgada procedente a ação de busca e 

apreensão, com restituição do montante pago pela devedora a título de 

purgação da mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor da 

instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído; 

III - Recurso especial provido." (STJ; REsp 986517 / RS RECURSO 

ESPECIAL 2007/0215610-1; Relator (a) Ministro MASSAMI UYEDA (1129); 

Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 04/05/2010; 

Data da Publicação/Fonte DJe 20/05/2010). Ou seja, o Devedor, para 

ver-lhe restituído o veículo apreendido deve pagar a integralidade da dívida 

segundo os valores apontados pelo Credor, em cinco dias, contados a 

partir do cumprimento da liminar. Por essas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, pois, a Requerida não purgou a mora em sua 

integralidade. Sobre a contestação, intime-se o Autor à manifestação em 

quinze (15) dias. Intimem-se e retornem conclusos para sentença. 

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041392-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARILDO LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1041392-30.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - MT20732-A REQUERIDO: ARILDO LOPES DA 

SILVA A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. 

Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não 

há contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CUIABÁ, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002866-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA SILVIA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1002866-57.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA SILVIA CONCEICAO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar, proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, instituição financeira de 

direito privado, em desfavor de MARIA SILVIA CONCEIÇÃO. Partes 

devidamente qualificadas nos autos. Alegou a parte Requerente, ter 

firmado com a Requerida, Contrato de Financiamento de Bens ou Serviços 

em 21/10/2014, para aquisição de bem móvel, do veículo de Marca FIAT, 

Modelo PALIO FLEX FIRE 1.0 8V Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: QBF1250, 

conforme descrito na exordial. Relatou ainda, que a parte Requerida 

deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando 

assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, 

além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios. 

Anexou documentos com a inicial (ID 28371326). Entretanto, junto à 

notificação extrajudicial, recebida por terceiro, acostou a Certidão de Óbito 

da parte Requerida, atestando o seu falecimento em 05/12/2015. É o 

relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, foi possível verificar, 

que a parte Requerida, faleceu em 05/12/2015, e a presente demanda, 

somente foi proposta, em 24/01/2020. Neste ponto, oportuno registrar que 

não se transmite obrigação intuitu personae aos herdeiros, seja pelo fato 

de que a ação de busca e apreensão só pode ser dirigida contra quem for 

legitimado a responder (Decreto-Lei nº 922/69), seja pelo fato de que no 

caso dos autos a devedora não foi constituída em mora, já que era 

falecida ao tempo da propositura da ação. Ou seja, ainda que a notificação 

tenha sido enviada ao endereço da parte devedora e recebida por 

terceiro, não produziu qualquer efeito jurídico, visto que não restou 

configurada a mora da devedora, posto que a existência da pessoa 

natural termina com a morte, impondo-se a extinção do presente feito. A 

Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, dispõe que "a 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente". No presente caso, não houve a válida 

notificação extrajudicial da devedora para efeito de constituição em mora, 

haja vista que à época da notificação enviada por via postal (05/12/2019), 

a ré já havia falecido (05/12/2015). A jurisprudência assim se manifestou 

em caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA APÓS A 

MORTE – INEFICÁCIA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE 

EXISTÊNCIA DO PROCESSO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – INOCORRÊNCIA 

- RECURSO IMPROVIDO Inexistindo notificação prévia válida, impõe-se a 

extinção do processo por ausência de pressuposto específico, como bem 

concluiu o juízo a quo, cabendo ressaltar que em se tratando de ação de 

busca e apreensão, procedimento especial, que impõe obrigação 

personalíssima ao devedor, não resta transmitida automaticamente a 

obrigação aos herdeiros em caso de falecimento. (TJ-MS - AC: 

08144109020188120001 MS 0814410-90.2018.8.12.0001, Relator: Des. 

Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 01/04/2020, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 08/04/2020) Por fim, incabível emenda da inicial, 

por não ser caso de vício e sim de falta de pressuposto processual para 

desenvolvimento válido e regular do processo. Assim sendo, JULGO 

EXTINTO o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com 

base no art. 485, §3º, do Código de Processo Civil. Havendo custas e 

despesas processuais, pela parte Autora. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021019-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR ESTEVES DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1021019-12.2018.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SILMAR ESTEVES DE FREITAS Vistos etc. Homologo por sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o referido acordo celebrado 

entre as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença 

entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. 

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, nos 

termos do acordo conforme foi transacionado amigavelmente pelas partes, 

observando-se a gratuidade de justiça eventualmente deferida. Em 

havendo nos autos qualquer tipo de restrição, inclusive via Renajud ou 

junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe à parte Credora promover a 

baixa de eventuais negativações ou averbações. Caso a respectiva 

restrição tenha sido realizada pelo Juízo pelos Sistemas conveniados com 

o TJMT, desde já determino as providências necessárias para a sua 

exclusão. Certifique-se o trânsito em julgado oportunamente e arquivem-se 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000083-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGNEL DA CUNHA BELMIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

1 0 0 0 0 8 3 - 9 2 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado do(a) 

REQUERENTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - ES17315-A 

REQUERIDO: DAGNEL DA CUNHA BELMIRO Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos a parte Autora pugnou pela desistência da ação e 

consequente extinção do presente feito, conforme ID 31477160. Posto 

isso, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte Requerente, fazendo-o por 

sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do NCPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal, revogando 

eventual liminar deferida. Custas e demais despesas processuais pela 

parte desistente, com fundamento no princípio da causalidade, 

observando-se a gratuidade de justiça eventualmente deferida. Sem 

condenação em honorários advocatícios, em razão da causalidade. 

Ressalte-se que, SE não houve nos autos qualquer restrição, seja via 

Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo Juízo, de 

qualquer modo caberá à parte Credora promover a baixa de eventuais 

negativações e/ou gravame. Lado outro, tendo em vista que a desistência 

se incompatibiliza com a pretensão recursal, serve a presente decisão 

como certidão de trânsito em julgado e ordem de desbloqueio de eventuais 

bens e valores porventura constritos, devendo a Secretaria expedir o 

necessário. CUIABÁ, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001802-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DA COSTA GARCES OAB - MT22059/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001802-17.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: ESMILIANO FERNANDES DA SILVA - ME Vistos etc. A parte 

autora, BANCO VOLKSWAGEN S.A., ingressou com a presente demanda, 

não manifestando no feito, resultando a intimação para dar 

prosseguimento, sob pena de extinção. Em que pese a intimação feita, não 

houve manifestação, conforme certificado nos autos. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O 

presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à 

parte autora tenha dado qualquer impulso processual. Houve a intimação 

para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando 

transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não 

suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal. Demonstra 

assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito 

anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento 

nos termos da Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando 

providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora 

para prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a 

necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de 

interesse no desfecho da demanda. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se 

houver. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 17 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039490-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR OAB - PR20705 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1039490-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): WILLIAN RODRIGUES 

DOS SANTOS REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por WILLIAN RODRIGUES 

DOS SANTOS, com fulcro no artigo 1.022 do CPC/2015, alegando a 

existência do vício de omissão, contra a sentença proferida no id. 

30938867, em dois pontos, ou seja, primeiro, conforme seu entendimento, 

o magistrado sentenciante não enfrentou a sua tese de ausência de 

intimação pessoal como devedor para comparecimento aos leilões e ou 

purgação da mora do bem imóvel dado em garantia fiduciária, e segundo, 

que o Juízo lhe condenou ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, apesar de ser beneficiário da justiça gratuita. É 

sabido, segundo os termos do art. 1.022, do CPC, que os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 1023, CPC) que merecer ser 

sanado. Ao final, pugnou a parte Embargante pelo acolhimento dos 

embargos de declaração para sanar o vício apontado. É o necessário 

relato. DECIDO. Recebo os embargos por tempestivos, e no mérito, verifico 

razão parcial à parte Embargante. Quanto às considerações no sentido de 

que não foi intimado pessoalmente como devedor para comparecimento 

aos leilões e ou purgação da mora do bem imóvel dado em garantia 

fiduciária é evidente o inconformismo da parte Embargante. Ora, a pretexto 

de sanar vício de intelecção do julgado, levanta suposto erro de 

julgamento para rechaçar o posicionamento adotado, olvidando-se que 

deve se valer das vias recursais cabíveis, e não opor aclaratórios, cuja 

natureza é, por essência, integrativa. Os embargos declaratórios 

apresentados não se prestam à rediscussão da matéria decidida, que é o 

que se pretende neste ponto e NO MÉRITO, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). Lado outro, 

analisando os autos, segundo consta do id. 16601561, foram deferidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Embargante/Autora, 

verbis “[...] Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC [...]”. Com efeito, 

ressalto que, muito embora seja medida impositiva a condenação da parte 

vencida ao pagamento de custas processuais e de verbas honorárias, 

não olvide-se que àquele que for beneficiário da justiça gratuita, a 

exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência ficará 

suspensa por um prazo de cinco (5) anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que as certificou, segundo a lição do § 3º do art. 98 do 

NCPC. Posto isso, conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e 

tempestivos e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO apenas para modificar a 

parte final do capítulo da sentença proferida nos autos (id. 30938867), tão 

somente no que concerne à condenação da parte Autora ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, que passará a constar da seguinte 

forma: “[...] Em virtude da sucumbência, CONDENO a parte Autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado 

da causa, na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC, ficando, pois, 

suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Requerida, 

que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) anos, 

contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração no 

estado de hipossuficiência da Ré, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 

[...]”. Sublinho, que os demais termos da sentença proferida nos autos 

permanecerão inalterados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026965-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE WILLIAN MAURI (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1026965-28.2019.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REU: ANDRE WILLIAN MAURI Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,, 

com fulcro no artigo 1.022 do CPC/2015, alegando a existência do vício de 

contradição, contra a sentença proferida no id. 30908094, que por sua 

vez homologou a transação avençada entre a instituição financeira e a 

parte Ré e extinguiu o processo com resolução de mérito, mas determinou 

o rateio das custas entre as partes, contrariando os termos do acordo 

formulado. É sabido, segundo os termos do art. 1.022, do CPC, que os 

embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 
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sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 1023, CPC) que merecer ser 

sanado. Ao final, pugnou a parte Embargante pelo acolhimento dos 

Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, a fim de que fosse 

isentada da obrigação decorrente das despesas processuais. É o 

necessário relato. DECIDO. Recebo os embargos por tempestivos, e no 

mérito, verifico razão à parte Embargante. Com efeito, analisando os 

autos, segundo consta da minuta do acordo do id. 30481635 a parte 

Embargada assumiu a responsabilidade de arcar com os honorários do 

seu patrono e com as eventuais custas processuais finais, o que foi 

contrariado pela sentença combatida que consignou in verbis “[...] Custas 

pro rata (art. 123, CTN)...”. Posto isso, conheço dos Embargos de 

Declaração, pois próprios e tempestivos e DOU-LHES PROVIMENTO para 

MODIFICAR a parte final do capítulo da sentença proferida nos autos (id. 

30908094), tão somente no que concerne à condenação da parte 

Requerida ao pagamento das despesas processuais, que passará a 

constar da seguinte forma: “[...] Custas processuais finais, se houver, 

serão arcadas pela parte Requerida, inclusive as verbas honorárias, em 

conformidade e nos exatos termos do acordo firmado entre as partes 

representado pela minuta acostada no id. 30481635. [...]”. Por derradeiro, 

sublinho que os demais termos da sentença proferida nos autos 

permanecerão inalterados. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036087-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MATEUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1036087-65.2019.8.11.0041 AUTOR(A): VICENTE MATEUS DA 

SILVA REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos pela parte Autora VICENTE MATEUS DA SILVA, em 

que alegou que a decisão padece de contradição/omissão, pugnando pela 

sua reforma. Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os 

embargos de declaração constituem modalidade recursal cabível para 

sanar obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do decisum, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios apresentados não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

Publicado no DJE 19/03/2019) (TJ-MT - ED: 
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0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada dos vícios da contradição e omissão, 

consigno que as suas alegações não prosperam, já que a decisão 

combatida encontra-se coerente, objetiva e fundamentada no que tange 

aos pontos que formaram o convencimento deste Juízo, não havendo que 

se falar em saneamento de omissão/contradição alguma na sentença ora 

combatida. Inclusive, na aludida decisão este Juízo fez questão de indicar 

a motivação que subsidiou o convencimento de que o Requerente não faz 

jus às benesses da justiça gratuita – vide id. 31005078. Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, 

por não vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES 

PROVIMENTO, acrescentando que os embargos de declaração pretendem 

apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. Com efeito, assinalo o 

prazo de mais dez (10) dias para que a parte Embargante recolha as 

custas judiciais processuais de distribuição, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito. P. I. C. Cuiabá, 18 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002273-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAIDE PARDINHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID OTERO DE SOUZA OAB - MT24718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1002273-62.2019.8.11.0041 REQUERENTE: DAIDE PARDINHO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos. DAIDE 

PARDINHO DE OLIVEIRA propôs a presente Ação Revisional de Contrato 

c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por dano moral e Tutela de 

Urgência em face de BANCO AGIBANK S.A., em que fora determinada a 

emenda a inicial para que a Autora discrimine o valor controverso e 

incontroverso a serem revisados (ID 24444344), sob pena de extinção. 

Contudo, intimada a emendar inicial e apesar da advertência do 

indeferimento caso não atendido o despacho, a parte Autora manteve-se 

inerte (ID 25239880). É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O Autor 

ajuizou a presente ação ordinária de natureza tipicamente revisional de 

contrato. Conforme se verifica, para análise do pleito, fora determinada a 

emenda à inicial, sob pena de extinção para que a Autora discrimine de 

forma expressa as cláusulas contratuais que pretende revisar, bem como 

colacione a cópia do contrato que pretende rever. Entretanto,devidamente 

intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. Pois bem. 

O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 320, § 2º que “nas 

ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de 

empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, 

sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito.” Portanto, o não atendimento do Autor à emenda 

á inicial, sua inépcia é clarividente neste caso, devendo ser declarada eis 

que resta impossível a verificação do direito perquirido nos autos, ante a 

ausência da discriminação das obrigações contratuais que pretende 

controverter, bem como do seu respectivo valor. Ademais, a inépcia da 

inicial, em razão de não ter sido atendida a determinação de emenda, 

acarreta, por consequência, a extinção da ação sem exame de mérito, 

independentemente de prévia intimação pessoal da parte. Outro não é o 

posicionamento consolidado pela jurisprudência, a exemplo do seguinte 

ementário: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

ANULABILIDADE PARCIAL DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMENDA À INICIAL – 

INTIMAÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO 

DA PETIÇÃO INCICIAL – NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA – DENECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO DO 

BANCO DESPROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM 

VALOR INSIGNIFICANTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RECURSO 

DO SÉRGIO DRESSLER BUSS PARCIALMENTE PROVIDO. Mostra-se 

desnecessária a intimação pessoal prévia à extinção do processo, tende 

em vista que fundamentado no artigo 267, inciso I, e 284 parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Consigne-se que a providência somente é 

necessária na hipótese dos incisos II e III do artigo 267, não quando a 

extinção pelo inciso I e pelo artigo 284. Se os honorários advocatícios 

foram fixados em valor irrisório, há que se determinar sua majoração, sob 

pena de aviltamento da advocacia, devendo-se os critérios estabelecidos 

no parágrafo 3º do art. 20 do CPC. (Ap. 104468/2016, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, 

Publicado no DJE 28/11/2016). Acerca do assunto, diz o eminente jurista 

NELSON NERY JUNIOR, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 

3ª Ed., Ed., RT, às fls. 568: “Havendo o juiz dado oportunidade ao autor 

para emendar a inicial e, depois disso ainda persistir o vicio, deverá 

indeferir a exordial, sem determinar a citação do réu”. Insta ressaltar que 

fora tomado o devido cuidado de que a convocação se desse na forma da 

Lei, consoante de previsão contida do Diploma de Ritos, e igualmente não 

atendidos os chamados. Assim, é direito e dever do Magistrado em 

conhecer da inexistência dos pressupostos processuais, em qualquer 

fase, desde que a demanda ainda não tenha sido julgada. No entanto, 

vê-se que a peticionante negligenciou à determinação, deixando 

transcorrer in albis o prazo para cumprir a determinação. Nestes termos, 

JULGO EXTINTO presente processo sem julgamento do mérito, nos termos 

do art. 330, § 2º, c/c artigo 485, I, ambos do CPC. Após o transito em 

julgado, arquivem-se em definitivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 19 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026181-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTO ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026181-51.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADEILTO ROCHA 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM 

LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos etc. A parte autora ADEILTO ROCHA 

DOS SANTOS foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o 

recolhimento das custas ou comprovar a alegada hipossuficiência. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011731-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CUIABANO (EXECUTADO)

EMANUELLE MOURA CUIABANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1011731-40.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EMANUELLE MOURA CUIABANO, EDUARDO CUIABANO 

Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração em que a parte 

Embargante alega que a sentença padece de contradição, pugnando pela 

reforma da sentença. Conheço dos embargos porque tempestivos. No 

mérito, desacolho os embargos. Infere-se que a parte embargante, por 

discordar com a fundamentação declinada na sentença, pretende, pela via 

dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Não há o que 
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aclarar ou colmatar no ato sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora 

manejado. Não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi decidido na 

sentença, o que não se compadece com o recurso ora manejado, pois o 

Estado-juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma 

disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou 

convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por 

conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, 

de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras 

posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição 

deve ser prestada na exata medida da causa de pedir e do pedido, 

cumprindo declinar a fundamentação mais apropriada ao caso concreto. 

Dessa forma, o Julgador não está obrigado a examinar todos os 

fundamentos legais alevantados pelas partes na lide, tendo em vista que 

pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários 

para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 

do CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não 

importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos 

litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que 

está adstrito. Nesse sentido, exaustiva jurisprudência: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. 

IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se 

improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas 

traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo 

rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou 

obscuridade (art. 535 do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do 

CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior 

Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão 

geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos 

Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito 

do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO 

POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU 

CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 

535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO 

JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração contra 

Acórdão da Segunda Turma do STJ que confirnou decisum do Tribunal a 

quo que anulou a sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de 

primeiro grau para o regular prosseguimento do processo, com a reunião 

desta demanda à Ação Civil Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo 

prevento, em face da conexão entre ambas. 2. A solução integral da 

controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 

535 do CPC. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento 

adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao 

prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à 

interposição de Recurso Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao 

art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga 

integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é 

obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes 

em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, 

observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 

Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator 

Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao 

combate ao argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", 

observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente 

análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo 

asseverar que, na moldura delineada, infirmar o entendimento assentado 

no aresto esgrimido passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada 

em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de 

Justiça, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a 

satisfação do objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. 

Isso, se aliado ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, 

o causador do dano ambiental deve ser condenado a compensar 

financeiramente a coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão 

embargado, que conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa 

extensão negou-lhe provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do 

decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de 

solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade 

de rediscutir o julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl 

no REsp: 1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014). EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019). Posto isso, 

conheço dos Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, 

por não vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES 

PROVIMENTO, acrescentando que os embargos de declaração pretendem 

apenas rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 18 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010155-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR TELES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

MULTI CREDITO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010155-46.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CESAR TELES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO, MULTI CREDITO MT 

Vistos etc. A parte autora CESAR TELES DA SILVA foi intimada para 

manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação 

determinada conforme certidão de ID 19133704. Insta salientar que ao 

contrário do alegado pela parte Autora, ela foi devidamente intimada por 

meio do seu patrono via DJE para recolher as custas, entretanto 

manteve-se inerte, vindo a insurgir-se extemporaneamente. Diante do 

exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

20 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029772-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029772-21.2019.8.11.0041 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. A parte 

autora, FABIO DOS SANTOS CONCEICAO, ingressou com a presente 

demanda, não manifestando no feito, resultando a intimação para dar 

prosseguimento, sob pena de extinção. Em que pese a intimação feita, não 

houve manifestação, conforme certificado nos autos. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O 

presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à 

parte autora tenha dado qualquer impulso processual. Houve a intimação 

para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando 

transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não 

suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal. Demonstra 

assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito 

anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento 

nos termos da Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando 

providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora 

para prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a 

necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de 

interesse no desfecho da demanda. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se 

houver. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1023892-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO BORGES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1023892-48.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ROMULO BORGES 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos etc. A parte 

autora ROMULO BORGES OLIVEIRA foi intimada para manifestar nos 

autos, comprovando o recolhimento das custas ou a alegada 

hipossuficiência. Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem a 

comprovação determinada. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 18 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1010523-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS VERISSIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010523-84.2019.8.11.0041 AUTOR(A): DOUGLAS VERISSIMO DA SILVA 

REU: AYMORE Vistos etc. A falta de interesse da parte é notória. Foi 

intimada, mas não houve o atendimento da conclamação para se 

manifestar promovendo o andamento com sucesso do processo. Assim 

sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código 

de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela parte 

Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos independentemente 

de nova determinação. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá, 20 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029269-97.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DOS REIS E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029269-97.2019.8.11.0041 REQUERENTE: AGNALDO DOS REIS E SILVA 

REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos etc. A 

parte autora, AGNALDO DOS REIS E SILVA, ingressou com a presente 

demanda, não manifestando no feito, resultando a intimação para dar 

prosseguimento, sob pena de extinção. Em que pese a intimação feita, não 

houve manifestação, conforme certificado nos autos. Vieram-me 

conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O 

presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à 

parte autora tenha dado qualquer impulso processual. Houve a intimação 

para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando 

transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não 

suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal. Demonstra 

assim, a parte autora não está interessada no reconhecimento do direito 

anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento 

nos termos da Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando 

providências das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora 

para prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente continuou ignorando a 

necessidade de dar impulso processual, concretizando sua falta de 

interesse no desfecho da demanda. Diante do exposto e considerando o 

que mais dos autos consta julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas e despesas processuais, pela parte requerente. Revogo a liminar 

concedida nos autos. Proceda-se o desbloqueio de qualquer restrição, se 

houver. Expeça-se o necessário. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 20 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX 

NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025211-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1025211-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REU: CESAR DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se 

de Embargos de Declaração opostos pela instituição financeira BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em que a parte Embargante alegou 

que a sentença padece de contradição, pugnando pela sua reforma. 

Sabe-se que, nos precisos termos do Art. 1022 do CPC, os embargos de 

declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar 

obscuridade, contradição (inciso I), ou omissão (inciso II) no 

pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo 

ou aclaratório, cabendo à parte Recorrente apontar na petição do recurso 

o ponto obscuro, omisso ou contraditório (Art. 1023, CPC) que merece ser 

sanado. No caso em apreço, é evidente o inconformismo da parte 

Embargante, pois a pretexto de sanar vício de intelecção do julgado, 

levanta suposto erro de julgamento para rechaçar o posicionamento 

adotado, olvidando-se que deve se valer das vias recursais cabíveis, e 

não opor aclaratórios, cuja natureza é, por essência, integrativa. Os 

embargos declaratórios apresentados não se prestam à rediscussão da 

matéria decidida, que é o que se pretende, devendo esta ser impugnada 

mediante espécie recursal própria. Nesse sentido, exaustiva 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER 

MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos 

Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC). 2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, 

conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na 

vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida 

pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a 

chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de 

Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019). EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. AMBIENTAL. AÇÃO POPULAR. DECISUM QUE ANULOU A 

SENTENÇA E DETERMINOU CONEXÃO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE 

ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE 

REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. 1. Cuida-se de 

Embargos de Declaração contra Acórdão da Segunda Turma do STJ que 

confirnou decisum do Tribunal a quo que anulou a sentença e determinou 

o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o regular 

prosseguimento do processo, com a reunião desta demanda à Ação Civil 

Pública 2007.35.00.007454-0 perante o juízo prevento, em face da 

conexão entre ambas. 2. A solução integral da controvérsia, com 

fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Os 

Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a 

rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de 

dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso 

Extraordinário. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de 

Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e 

soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a 

um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que 

apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as 

questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: 

REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 

13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori 

Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 4. No que concerne ao combate ao 

argumento de que "a sentença adota excesso de formalismo", observa-se 

que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos 

e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na 

moldura delineada, infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido 

passa pela revisitação ao acervo probatório, vedada em Recurso 

Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que assim 

estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja 

recurso especial". 5. A decisão do Tribunal de origem traz a satisfação do 

objetivo maior, qual seja a reparação da área degradada. Isso, se aliado 

ao fato de que, além das obrigações de fazer e não fazer, o causador do 

dano ambiental deve ser condenado a compensar financeiramente a 

coletividade pelo dano causado. 6. Correto o Acórdão embargado, que 

conheceu parcialmente do Recurso Especial e nessa extensão negou-lhe 

provimento. 7. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As 

alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, 

contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o 

julgado. 8. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 

1729044 GO 2018/0039183-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data 

de Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 30/05/2019). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE 

APELAÇÃO - OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DO 

EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ ANALISADAS – 

IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DESPROVIDOS. 

O julgador está adstrito a apresentar os fundamentos nos quais apoia 

suas convicções e não a tecer considerações acerca de todos os 

preceitos legais e teses desenvolvidas pelas partes. Os Embargos que 

traduzem mera insatisfação do recorrente, com o não acolhimento da sua 

tese; o seu inconformismo em relação ao mérito, deve, se for o caso, ser 

levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados. 

Inexistindo a omissão suscitada, impõem-se a rejeição dos embargos 

declaratórios. (ED 135000/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2014, Publicado no DJE 

17/11/2014) (TJ-MT - ED: 01350000420148110000 135000/2014, Relator: 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/11/2014, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2014) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO 

DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ANALISADA – 

IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, 

omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero 

inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, 

não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de 

declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil/2015, os embargos devem ser 

rejeitados. (ED 5101/2019, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, 

P u b l i c a d o  n o  D J E  1 9 / 0 3 / 2 0 1 9 )  ( T J - M T  -  E D : 

0005101742019811000051012019 MT, Relator: DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/03/2019) Apenas a título 

argumentativo, não obstante a indignação da parte Embargante ao alegar 

que a sentença está eivada do vício da contradição, consigno que as 

suas alegações não prosperam, já que a decisão combatida encontra-se 

coerente, objetiva e fundamentada no que tange aos pontos que formaram 

o convencimento deste Juízo, não havendo que se falar em saneamento 

de omissão alguma na sentença ora combatida. Posto isso, conheço dos 

Embargos de Declaração, pois próprios e tempestivos, mas, por não 

vislumbrar a presença dos vícios alegados NEGO-LHES PROVIMENTO, 

acrescentando que os embargos de declaração pretendem apenas 

rediscutir o mérito e matérias já decididas. P. I. C. Cuiabá, 18 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014159-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1014159-58.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EASY LOCADORA DE VEICULOS 

LTDA - ME Vistos etc. A parte autora BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. ingressou com ação de busca e apreensão em 

desfavor de EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME sustentando, em 

apertada síntese, que firmou contrato de financiamento com a parte 

demandada, porém os pagamentos não foram realizados. A liminar de 

busca e apreensão foi deferida. O veículo foi apreendido. A parte ré 
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purgou a mora, sendo que o veículo foi restituído. É o relatório. Decido. Em 

decorrência da purgação da mora o veículo foi restituído à parte requerida, 

conforme determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. Esse fato 

ocasiona a extinção do processo, com ônus sucumbencial em desfavor 

do demandado, pois deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão. 

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerida EASY LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Essa condenação fica suspensa, CASO a parte autora seja beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas devidas. P. R. I. C. Cuiabá, 21 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010384-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA ZENIR DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010384-98.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: ANGELA ZENIR DO CARMO Vistos etc. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, em face da inexistência de contraditório. Expeça-se ofício 

levantando-se eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015388-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON COOPER COELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1015388-24.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JEFERSON COOPER COELHO Vistos etc. Nos termos do art. 

4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo ato citatório nos autos, e ainda, 

reputando o contrato objeto da ação como título executivo, diante da não 

localização do Devedor ou do veículo sob garantida fiduciária, defiro o 

pedido do Credor para determinar que o presente feito seja processado 

como Execução. A Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se 

seu processamento como processo executivo no Sistema PJE. 

EXPEÇA-SE mandado executivo, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar 

da citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do 

art. 829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 

ao 255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O 

Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 22 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1057383-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA PRIETO LTDA (REU)

ANDRE LUIZ PRIETO (REU)

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1057383-46.2019.8.11.0041 AUTOR(A): COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB 

INTEGRACAO REU: AGROPECUARIA PRIETO LTDA, PAULA GOMES DE 

SOUZA PRIETO, ANDRE LUIZ PRIETO Vistos etc. A parte autora 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, 

indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

23 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1041266-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO PAES DE BARROS JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1041266-14.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: GONCALO PAES DE BARROS JUNIOR Vistos etc. Homologo 

por sentença, para que produza os efeitos pertinentes, a transação 

celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de título executivo, julgando 

extinto o processo com resolução de mérito na forma do art, 487, III, "a" do 

CPC. Ressalvo que a homologação do presente acordo terá efeito nos 

limites da lide e das questões decididas, não surtindo efeito para 

prejudicar terceiros, especialmente credores, que não integraram o 

processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também que esta 

sentença não serve de título para transferência de imóveis e não dispensa 

a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras formalidades, 

emolumentos e requisitos para tal fim. Custas pelas partes, ou como 

acordado. Arquive-se o processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 23 de 

abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011222-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA OAB - MT0011132A (ADVOGADO(A))

KLEITON ARAUJO DE CARVALHO OAB - MT0012842A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011222-75.2019.8.11.0041 REQUERENTE: ADELAIDE DE 

FATIMA SQUINELLO - ME REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS 

MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO Vistos etc. A parte autora ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - 

ME foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o recolhimento 

das custas. Nesse sentido, não obstante tenha manifestado no ID 

22475362 que já havia efetuado o pagamento das custas processuais, 

não consta no feito a comprovação determinada no prazo assinalado. 

Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. C. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010391-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELICIANO NEVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010391-90.2020.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FELICIANO NEVES DA SILVA Vistos etc. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, em face da inexistência de contraditório. Expeça-se ofício 

levantando-se eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 23 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022201-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JOSE MARQUES DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1022201-67.2017.8.11.0041 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: EDILSON JOSE MARQUES DE MORAES Vistos etc. 

Vistos etc. Nos termos do art. 4º, do Decreto Lei 911/1969, não havendo 

ato citatório nos autos, e ainda, reputando o contrato objeto da ação como 

título executivo, diante da não localização do Devedor ou do veículo sob 

garantida fiduciária, defiro o pedido do Credor (ID 28102369) para 

determinar que o presente feito seja processado como Execução. A 

Secretaria promova a conversão do feito, anotando-se seu 

processamento como processo executivo no Sistema PJE. EXPEÇA-SE 

mandado executivo, citando-se a parte Executada para efetuar o 

pagamento apontado pelo Exequente em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (CPC, art. 829). Cumpra-se na forma do art. 

829 e 830 do CPC. Inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 

255, do CPC/2015 para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. O 

Exequente fica desde já intimado a promover o recolhimento da guia de 

diligencia do oficial de justiça em cinco (05) dias, sob pena de extinção 

sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 

2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011554-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER (AUTOR(A))

SILVERIO MAEHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS OAB - MT24385/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1011554-76.2018.8.11.0041 AUTOR(A): SILVERIO MAEHLER, 

MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER REU: BRAZILIAN MORTGAGES 

COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO PAN Vistos etc. Compulsando os 

presentes autos, verifico que fora deferido às partes autoras SILVERIO 

MAEHLER e MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER o parcelamento das 

custas em 06 (seis) parcelas sucessivas a serem adimplidas mensalmente 

(ID 14671578). Todavia, após o pagamento da terceira parcela (ID 

16749620), os Requerentes deixaram de efetuar o recolhimento das 

parcelas subsequentes, manisfestando tão somente após o decurso de 

mais de 06 (seis) meses requerendo a continuidade do pagamento (ID 

22179294). Pois bem. Com efeito, verifico que as partes Autoras foram 

beneficiadas com o parcelamento das custas judiciais e ainda assim, 

deixaram transcorrer o prazo assinalado para efetuar o recolhimento das 

três últimas parcelas. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Tendo em vista 

que houve a triangularização da relação processual condeno as partes 

Autoras ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no patamar de 

10 % (dez porcento) sobre o valor atualizado da causa. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, 

arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1021895-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701-O (ADVOGADO(A))

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT16538-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021895-30.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RIBEIRO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - EPP REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. A parte 

autora RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP foi intimada para 

manifestar nos autos, comprovando o recolhimento das custas ou sua 

hipossuficiência econômica. Entretanto, ao se manifestar no ID 20981031, 

apenas reiterou os argumentos deduzidos na inicial para concessão do 

benefício, não colacionando no feito documentos hábeis a comprovar a 

alegada hipossuficiência, bem como não efetuou o recolhimentos das 

custas. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos 
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termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. C. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024245-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANOEL DIAS PACHECO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1024245-59.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: EMANOEL DIAS PACHECO Vistos etc. 

BANCO VOLKSWAGEN S.A. ingressou com ação de busca e apreensão 

contra EMANOEL DIAS PACHECO, sustentando, em apertada síntese, que 

firmou contrato de financiamento com o demandado referente a aquisição 

de bem móvel, entretanto a parte Requerida deixou de adimplir as parcelas 

do financiamento pactuado. A liminar de busca e apreensão foi deferida 

(ID 9320336). O veículo foi apreendido (ID 24748571) e o demandado foi 

citado. Citado, a demandado não apresentou contestação (ID 31501543). É 

o relatório. Decido. O pedido se acha devidamente instruído e, em se 

tratando de revel, deve ser aplicada a regra do art. 344 do Código de 

Processo Civil, impondo-se a procedência da ação bem como possibilita o 

abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do 

artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Em análise dos autos, 

constato que o demandante comprovou que firmou com o demandado 

contrato de empréstimo com alienação fiduciária. Aliado a isso, o 

demandante também comprovou que o demandado não pagou o débito, o 

que autoriza a procedência do pedido inicial. Posto isso, sem maiores 

delongas, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido com o fim de: - Consolidar a posse e propriedade plena do veículo 

em favor do demandante, com fundamento no § 1º do artigo 3º do 

Decreto-lei 911/69; Fica facultada a venda pelo Autor do bem objeto da 

alienação fiduciária, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. - 

Extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro 

assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

demandado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da 

causa, conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. P. R. I. C. Cuiabá, 26 

de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001077-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1001077-23.2020.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA 

PINHEIRO Vistos etc. A parte autora BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. ingressou com ação de busca e apreensão em 

desfavor de ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO sustentando, em 

apertada síntese, que firmou contrato de financiamento com a parte 

demandada, porém os pagamentos não foram realizados. A liminar de 

busca e apreensão foi deferida. O veículo foi apreendido. A parte ré 

purgou a mora, sendo que o veículo foi restituído. É o relatório. Decido. Em 

decorrência da purgação da mora o veículo foi restituído à parte requerida, 

conforme determina o § 2º do artigo 3º do Decreto-lei 911/69. Esse fato 

ocasiona a extinção do processo, com ônus sucumbencial em desfavor 

do demandado, pois deu causa ao ajuizamento da busca e apreensão. 

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, ante a purgação da mora, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte requerida ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de 

honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

conforme determina o inciso § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Essa condenação fica suspensa, CASO a parte autora seja beneficiária 

da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, arquive-se com as 

baixas devidas. P. R. I. C. Cuiabá, 24 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024235-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA OAB - SP157875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALISSON FRANCISCO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1024235-15.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

ALISSON FRANCISCO DA SILVA Vistos etc. A parte autora, BANCO PAN, 

ingressou com a presente demanda, não manifestando no feito, resultando 

a intimação para dar prosseguimento, sob pena de extinção. Em que pese 

a intimação feita, não houve manifestação, conforme certificado nos 

autos. Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. 

Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se paralisado além do 

prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso 

processual. Houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se 

manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar 

continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe 

impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da 

advertência legal. Demonstra assim, a parte autora não está interessada 

no reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo 

à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei. O processo não pode 

ficar perpetuamente, aguardando providências das partes, tanto que foi 

determinada a intimação da autora para prosseguir com o feito, sob pena 

de extinção. Mesmo com as advertências legais, a parte requerente 

continuou ignorando a necessidade de dar impulso processual, 

concretizando sua falta de interesse no desfecho da demanda. Diante do 

exposto e considerando o que mais dos autos consta julgo EXTINTO o 

processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pela parte 

requerente. Revogo a liminar concedida nos autos. Proceda-se o 

desbloqueio de qualquer restrição, se houver. Expeça-se o necessário. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047153-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA OAB - SP150793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ONESIMO PINHEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1047153-42.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: ONESIMO 

PINHEIRO DA SILVA Vistos etc. A parte autora BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO foi intimada para manifestar 

nos autos, comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou 

transcorrer o prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante 

do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

27 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020620-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1020620-17.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA 

- EPP Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Em consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, nos termos do acordo 

conforme foi transacionado amigavelmente pelas partes, observando-se a 

gratuidade de justiça eventualmente deferida. Em havendo nos autos 

qualquer tipo de restrição, inclusive via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, cabe à parte Credora promover a baixa de eventuais 

negativações ou averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido 

realizada pelo Juízo pelos Sistemas conveniados com o TJMT, desde já 

determino as providências necessárias para a sua exclusão. Certifique-se 

o trânsito em julgado oportunamente e arquivem-se com as cautelas de 

estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006875-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO FONTANELLE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006875-62.2020.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: LUIS 

FERNANDO FONTANELLE DE SOUZA Vistos etc. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, em face da inexistência de contraditório. Expeça-se ofício 

levantando-se eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 26 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021744-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREZ DE REZENDE OAB - SP0077460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELYEL G. DE A. BAIOCCO - ME (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1021744-98.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ITAU UNIBANCO S/A 

REU: ELYEL G. DE A. BAIOCCO - ME Vistos etc. A parte autora ITAU 

UNIBANCO S/A foi intimada para manifestar nos autos, comprovando o 

recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o prazo 

assinalado, sem a comprovação determinada, conforme certidão de ID 

21930546. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. C. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003001-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA CARVALHO DE PINHO GALVAO (EXECUTADO)

OZIEL OLIVEIRA GALVAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1003001-40.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: D.A. COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - ME, 

ALESSANDRA CARVALHO DE PINHO GALVAO, OZIEL OLIVEIRA 

GALVAO Vistos etc. Homologo por sentença, para que produza os efeitos 

pertinentes, a transação celebrada entre as partes, atribuindo-lhe força de 

título executivo, julgando extinto o processo com resolução de mérito na 

forma do art, 487, III, "a" do CPC. Ressalvo que a homologação do 

presente acordo terá efeito nos limites da lide e das questões decididas, 

não surtindo efeito para prejudicar terceiros, especialmente credores, que 

não integraram o processo (CPC, arts. 966, § 4º e 506). Ressalvo também 

que esta sentença não serve de título para transferência de imóveis e não 

dispensa a lavratura de escritura pública, ou qualquer das outras 

formalidades, emolumentos e requisitos para tal fim. Expeça-se alvará, na 

forma acordada, se for o caso. Custas como acordado. Arquive-se o 

processo definitivamente. P. R. I. C. Cuiabá, 22 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015005-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

SILVANA BASTOS DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (REU)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1015005-75.2019.8.11.0041 AUTOR(A): MARILDO ALVES DE 

SOUZA, SILVANA BASTOS DE SOUZA REU: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO 

- SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc. A parte autora MARILDO ALVES 

DE SOUZA e outros foi intimada para manifestar nos autos, comprovando 

o recolhimento das custas ou sua alegada hipossuficiência. Entretanto, a 

parte Requerente efetuou apenas o recolhimento de metade do valor das 

custas, conforme comprovante de ID 198681010, bem como não 

colacionou ao feito documentos comprobatórios da alegada 

hipossuficiência financeira. Diante do exposto, indefiro a inicial e julgo 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e 

após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 27 de abril de 2020. (Documento 

assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029637-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1029637-09.2019.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CLEIDINEIA AZEVEDO SELVATICO Vistos etc. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas pelo autor, se devidas. Sem honorários 

advocatícios, em face da inexistência de contraditório. Expeça-se ofício 

levantando-se eventuais restrições. Após o cumprimento de todas as 

formalidades, arquive-se. Cumpra-se. Int. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1000992-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLETO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1000992-71.2019.8.11.0041 REQUERENTE: GMAC 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: CLETO DA 

SILVA NUNES Vistos etc. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com 

pedido liminar, proposta por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, instituição financeira de direito privado, em desfavor de CLETO DA 

SILVA NUNES. Partes devidamente qualificadas nos autos. Alegou a parte 

Requerente, ter firmado com a Requerida, Contrato de Consórcio nº 

060002182, grupo 60002, cota 0182-00, com prazo de 47 meses, em 

21/01/2016, sendo contemplada em 23/02/2016, adquirindo o veículo de 

Marca FORD, Modelo RANGER, Ano/Modelo: 2014/2015, Placa: QBV0398, 

conforme descrito na exordial. Relatou ainda, que a parte Requerida 

deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando 

assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, 

além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios. 

Anexou documentos com a inicial (ID 17336723). No ID 19577027, a parte 

interessada Lauzice Laura de Amorim Nunes, informou o falecimento do 

Requerido, em 05/08/2016. É o relatório. Decido. Analisando detidamente 

os autos, foi possível verificar, que a parte Requerida, faleceu em 

05/08/2016, e a presente demanda, somente foi proposta, em 11/01/2019. 

Neste ponto, oportuno registrar que não se transmite obrigação intuitu 

personae aos herdeiros, seja pelo fato de que a ação de busca e 

apreensão só pode ser dirigida contra quem for legitimado a responder 

(Decreto-Lei nº 922/69), seja pelo fato de que no caso dos autos a 

devedora não foi constituída em mora, já que era falecida ao tempo da 

propositura da ação. Ou seja, ainda que a notificação tenha sido enviada 

ao endereço da parte devedora e recebida por terceiro, não produziu 

qualquer efeito jurídico, visto que não restou configurada a mora da parte 

devedora, posto que a existência da pessoa natural termina com a morte, 

impondo-se a extinção do presente feito. A Súmula nº 72 do Superior 

Tribunal de Justiça, inclusive, dispõe que "a comprovação da mora é 

imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". No 

presente caso, não houve a válida notificação extrajudicial da parte 

devedora para efeito de constituição em mora, haja vista que à época da 

notificação enviada por via postal (28/09/2018), o Réu já havia falecido 

(05/08/2016). A jurisprudência assim se manifestou em caso semelhante: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO 

DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA APÓS A MORTE – INEFICÁCIA – FALTA 

DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA DO PROCESSO – 

CONSTITUIÇÃO EM MORA – INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO 

Inexistindo notificação prévia válida, impõe-se a extinção do processo por 

ausência de pressuposto específico, como bem concluiu o juízo a quo, 

cabendo ressaltar que em se tratando de ação de busca e apreensão, 

procedimento especial, que impõe obrigação personalíssima ao devedor, 

não resta transmitida automaticamente a obrigação aos herdeiros em caso 

de falecimento. (TJ-MS - AC: 08144109020188120001 MS 

0814410-90.2018.8.12.0001, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data 

de Julgamento: 01/04/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/04/2020) Por fim, incabível emenda da inicial, por não ser caso de vício 

e sim de falta de pressuposto processual para desenvolvimento válido e 

regular do processo. Assim sendo, JULGO EXTINTO o presente processo 

sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, §3º, do 

Código de Processo Civil. Havendo custas e despesas processuais, pela 

parte Autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cuiabá, 23 de abril de 2020. (Documento assinado 

eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035465-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1035465-83.2019.8.11.0041 AUTOR(A): ALLAN FELIPE DE OLIVEIRA 

SOUZA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Homologo 

por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o r. acordo 

celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil/2015. Custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, nos termos do acordo conforme foi transacionado 

amigavelmente pelas partes, observando-se a gratuidade de justiça 

eventualmente deferida. Em havendo nos autos qualquer tipo de restrição, 

inclusive via Renajud ou junto aos órgãos de proteção ao crédito, cabe à 

parte Credora promover a baixa de eventuais negativações ou 

averbações. Caso a respectiva restrição tenha sido realizada pelo Juízo 

pelos Sistemas conveniados com o TJMT, desde já determino as 
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providências necessárias para a sua exclusão. Certifique-se o trânsito em 

julgado oportunamente e arquivem-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002777-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYKON WILKER DE MORAES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ S E N T E N Ç A 

Processo: 1002777-34.2020.8.11.0041 REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS 

GERAIS S.A REQUERIDO: MAYKON WILKER DE MORAES SOARES Vistos 

etc. Conforme se depreende dos autos a parte Autora pugnou pela 

desistência da ação e consequente extinção do presente feito. Posto isso, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais efeitos a desistência 

da ação formulada pela parte Requerente, fazendo-o por sentença, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do NCPC e, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal, revogando eventual liminar 

deferida. Custas e demais despesas processuais pela parte desistente, 

com fundamento no princípio da causalidade, observando-se a gratuidade 

de justiça eventualmente deferida. Sem condenação em honorários 

advocatícios, em razão da causalidade. Ressalte-se que não houve nos 

autos qualquer restrição, seja via Renajud ou junto aos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Juízo; no entanto, caberá à parte Credora 

promover a baixa de eventuais negativações e/ou gravame. Lado outro, 

tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado e 

ordem de desbloqueio de eventuais bens e valores porventura constritos, 

devendo a Secretaria expedir o necessário. Considerando a preclusão 

lógica, reconhece-se o trânsito em julgado (art. 1.000 do NCPC), pelo que 

determino desde logo o arquivamento dos autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019285-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1019285-60.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD 

S/A REQUERIDO: LUIZ GUSTAVO L ISRAEL PEREIRA Vistos etc. A parte 

autora BANCO ITAUCARD S/A foi intimada para manifestar nos autos, 

comprovando o recolhimento das custas. Entretanto, deixou transcorrer o 

prazo assinalado, sem a comprovação determinada. Diante do exposto, 

indefiro a inicial e julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. C. Cuiabá, 

27 de abril de 2020. (Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES 

DE FIGUEIREDO Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030935-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030935-70.2018.8.11.0041. Despacho Vistos etc. Indefiro, o pedido do 

exequente, Id 30352216, de levantamento da quantia localizada via arresto 

online, junto ao sistema Bacenjud, extrato de protocolamento de Id 

29887929, uma vez que o referido valor foi desbloqueado, por ser 

considerado irrisório, comparado ao montante do débito. Indefiro, por ora, 

o pedido do exequente de arresto de bens, via sistema Renajud, contido 

na petição de Id 30352216. Com efeito, antes entendo que deve o banco 

exequente proceder à citação do executado, a fim de que prossiga com 

tentativa de localização de bens de sua propriedade. Intime-se o 

exequente para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o teor da 

certidão de Id 19043416, requerendo o que de direito, bem como, para, 

providenciar a citação do executado, consoante determina o art. 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1029122-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA CUNHA BOAVENTURA (EMBARGANTE)

RODRIGO CUNHA BOAVENTURA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a proposta de honorários ora encartada, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar os advogados das partes para manifestarem no prazo comum de 

10 (dez) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.quanto a já referida proposta de 

Honorários periciais consubstanciados na quantia de R$ 5.600,00 sob 

pena de concordância tácita.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019345-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA CAROLINE PADILHA NUNES (EXECUTADO)

RUBIA CAROLINE PADILHA NUNES - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista a interposição dos Embargos à Execução 

consoante já certificado no ID 31531630, o qual foi recebido SEM EFEITO 

SUSPENSIVO, impulsiono os autos para intimar a EXEQUENTE para 

manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo legal 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281, sob pena de desinteresse no prosseguimento do feito nos 

termos do Art. 485 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1007441-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE BORGES FILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente, ante ao comparecimento espontâneo da 

parte requerida. Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora se 

manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, dentro do 

prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017149-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora por meio de seu 

patrono para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 247/PRES TJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021512-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILTON NASCIMENTO MOREIRA (REU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a Carta 

Precatória devolvida sem cumprimento, outrossim impulsiono os autos para 

intimar a parte autora, caso queira proceder a citação no endereço 

constante na comarca contígua, efetuar o depósito de diligência para 

condução do Oficial de Justiça em conformidade com a Portaria 002/2017, 

sendo que o pagamento deverá ser realizado via emissão de Guias no site 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “www.tjmt.jus.br” no 

qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247, 249, bem como a impossibilidade de encaminhar mandados à 

Central de mandados no referido período, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014936-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DEMETRIO (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, obedecida a suspensão de prazo imposto pela 

portaria 247/PRES TJMT, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033492-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão de 

Tempestividade Recursal Processo: 1033492-93.2019.8.11.0041; Valor 

causa: R$ 23.636,81; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 

(7)/[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Capitalização / 

Anatocismo, Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado 

nos presentes autos foi protocolizado tempestivamente, sendo a parte 

autora/apelante beneficiária da justiça gratuita conforme decisão judicial 

de ID.22253975 CUIABÁ, 27 de abril de 2020 RENE PEREIRA MACEDO 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR 

MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 

3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78049-075 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033492-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY CRUZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016544-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTONIEL ROSA MARTINS (REU)

KASSIA MORAIS DE OLIVEIRA (REU)

TECNICAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME (REU)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em análise mais amiúde aos autos aferi 

que o número de identidade contido no contrato encartado a estes autos 

diverge da recebedora assinante no AR encartado no ID 9384886, assim 

sendo para evitar nulidade da citação, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para se manifestar sobre o ora relatado, a fim de expedir o 

mandado citatório para todos os NÃO CITADOS, no prazo de 05 (cinco) 

dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de concordância com o presente feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004014-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LND TRANSPORTES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

WEDERLUCIO DIANCHINI (EXECUTADO)

PAULO SERGIO PONCIANO (EXECUTADO)

LUCIANO GARCIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora efetuar o depósito de 

diligência para condução do Oficial de Justiça em conformidade com a 

Portaria 002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via 

emissão de Guias no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias online; ” no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036511-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEI PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que a guia de pagamento de diligência (INDICA 

BAIRRO JARDIM BRASIL endereço indicado na exordial) contudo DIVERGE 

do endereço indicado na petição de ID 29412850 (R. W, 24, MORADA DA 

SERRA, CUIABA, MT, CEP 78058513) nos autos; assim sendo impulsiono 

os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a 

parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de 

encartar nos autos a Guia de pagamento contendo o bairro indicado na 

petição ou manifestar se deseja cumprir o mandado no Bairro Jardim 

Brasil, no prazo de 05 ( cinco) dias obedecida a suspensão de prazos 

imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção 

e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1047397-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINEI AUXILIADORA SEMPIO SILVA (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036054-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a autora para que no prazo legal 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249 e 281. comprove a distribuição da Carta Precatória expedida ou 

encartar nos autos o comprovante de preparo para distribuição da mesma 

no juízo deprecado, sob pena de desinteresse na realização do feito. É o 

que me cumpre impulsionar.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046246-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DO SANTO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES PEREIRA LEITE OAB - MT25022/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1046246-67.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012502-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO OAB - PR50237 

(ADVOGADO(A))

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANICE ALVES DE MORAES (EXECUTADO)

VERA LUCIA RIBEIRO PRADO 22952349134 (EXECUTADO)

VERA LUCIA RIBEIRO PRADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012502-52.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro a consulta dos 

dados cadastrais da executada pelos Sistemas Infojud (Delegacia da 

Receita Federal), e Bacenjud, e para tanto, procedo à consulta: - Anice 

Alves de Moraes - CPF nº 018.940.321-79. Assim, visto que a resposta 

acima acompanha esta decisão, intime-se o exequente para que se 

manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à citação da executada, 

no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º 

do Código de Processo Civil. Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013988-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILUCI DA CONCEICAO MOREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013988-38.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro por ora o 

pedido de arrombamento de Id 29890966, tendo em vista a ausência dos 

requisitos constantes no art. 846, do CPC. II – Autorizo, a utilização de 
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reforço policial para cumprimento da ordem judicial, se necessário. III – 

Tendo em vista o recolhimento do depósito da diligência conforme Id 

29890974 - pág. 1, desentranhe-se mandado de busca, apreensão e 

citação de Id 25362305 - pág. 1, aditando-o quanto ao atual endereço da 

requerida declinado ao Id 29890966, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035195-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO LUIZ FERREIRA DA CUNHA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035195-30.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

banco exequente contido na petição de Id 30662463. Com efeito, verifico 

que o montante depositado na Conta Única já foi liberado em favor do 

exequente, conforme alvará de Id 24464019. Defiro o pedido do executado 

constante da petição de Id 24640880. Intime-se a instituição bancária 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder a transferência da 

motocicleta, Yamaha, modelo XT 660 R, 2008/2008, placa NJG-3367, para 

o nome do executado, Sr. Celso Luiz Ferreira da Cunha Júnior. Intimem-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003725-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGEN COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

EDINEI NOATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003725-78.2017.8.11.0041. Vistos etc. I - Indefiro o pedido de 

consulta de dados cadastrais ao Renajud, visto que este sistema 

destina-se às restrições judiciais de veículos e não à consulta de 

endereços. II - Defiro a consulta dos dados cadastrais dos executados 

pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - Margen Comercio Varejista de Madeiras e 

Artefatos Ltda - EPP - CNPJ nº 07.726.878/0001-58. - Edinei Noatto - CPF 

nº 550.949.291-00. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o exequente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 22 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1049026-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA LEITE DOS REIS CARGNELUTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1049026-77.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057804-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA DE ARRUDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1057804-36.2019.8.11.0041. AUTOR(A): KELLEN CRISTINA DE ARRUDA 

SILVA REU: BANCO BMG S.A Despacho Vistos etc. Especifiquem as 

partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019147-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARCIO BARBOSA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019147-30.2016.8.11.0041. Vistos etc. Compulsando os autos 

observo que deferida a consulta acerca da existência de veículos de 

propriedade do executado, decisão de Id 23585518, o Juízo localizou a 

motocicleta de placa QBA-0401, tendo realizado restrição no prontuário do 

veículo junto ao Renajud (Detran/MT), conforme comprovante de inclusão 

de Id 23585520. Anoto que a referida restrição impede a transferência do 

veículo. Defiro em parte o pedido da exequente contido na petição de Id 

30580910, apenas em relação à expedição de mandado de avaliação e 

penhora da motocicleta. Deixo por ora de analisar o pedido de restrição de 

circulação do bem. Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação do 

bem localizado junto ao sistema Renajud (Id 23585520), motocicleta 

(HONDA/CG 160 TITAN EX, placa QBA-0401), a ser cumprido no endereço 

indicado na petição de Id 30580910 (RUA 17, QUADRA 21, Nº22, BAIRRO: 

SÃO JOÃO DEL REY, CEP: 78.093-130, COMARCA DE CUIABÁ/MT). 

Intime-se a exequente para que promova o recolhimento da diligência 

necessária ao Sr. Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento do 

mandado. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 
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Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1043273-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EMBARGANTE)

SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1043273-42.2019.8.11.0041. Vistos etc. Intimem-se os 

embargantes para manifestarem sobre a impugnação aos embargos à 

execução, apresentada pelo banco embargado, constante do Id 

31421215, no prazo legal. Após, intimem-se as partes para especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010341-64.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PUBLIO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que a Contestação apresentada nos presentes autos, 

foi protocolada tempestivamente. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora se manifestar sobre a Contestação juntada nos presentes autos, 

dentro do prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. .

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032420-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

LEVINA JOSE DA SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT4939-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1032420-42.2017.8.11.0041. Vistos etc. Defiro o pedido do 

banco exequente contido na petição de Id 30999895. Assim, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos bens localizados junto ao sistema 

Renajud – Detran/MT (Id 30566046), veículos: TOYOTA COROLLA GLI 1.8 

FLEX, PLACA NJO-9365 , e FIAT UNO WAY 1.0, PLACA OBM-6105, a ser 

cumprido no endereço indicado na petição de Id 30999895 (Rua Floriano 

Figueiredo, nº 279, Novo Terceiro, Cuiabá, CEP. 78028-305. Diante da 

manifestação expressa do banco exequente de não ter interesse nos 

demais veículos localizados, proceda-se à baixa da restrição realizada 

junto ao sistema Renajud, constante do Id 30566048. Intime-se a 

exequente para que promova o recolhimento da diligência necessária ao 

Sr. Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento do mandado. Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

M/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022601-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE MELLO FARO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO que, decorreu o prazo de intimação publicado VIA 

DJE sem a manifestação da parte requerente apesar de devidamente 

intimada por meio de seu advogado. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora por meio de seu patrono para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT sob pena de cumprimento dos termos do Art.485 §1º do 

CPC, informando a parte autora pessoalmente quanto a inércia do 

procurador em promover os atos necessários ao devido andamento 

processual apesar de devidamente intimado para realização do feito

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036054-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REU)

RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 CARTA PRECATÓRIA PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO: 60 DIAS JUÍZO DEPRECANTE: 4ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO 

DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP PROCESSO n. 

1036054-12.2018.8.11.0041 Valor da causa: R$ 2.238.201,87 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO DO 

BRASIL SA Endereço: Quadra 04 Bloco C, Lote 32, Inexistente, Setro 

Bancário Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70073-901 POLO PASSIVO: Nome: 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA Nome: RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE 

OLIVEIRA E Nome: CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA AMBOS NO 

ENDEREÇO : Alameda Lorena, nº 1160 - Bairro Vila Jardins, na cidade de 

São Paulo - SP, com CEP 01 424 -001). FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO 

DOS POLOS PASSIVOS: RODRIGO OCTAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA E 

CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA , conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 2.238.201,87. No mesmo prazo, poderá o polo 

passivo interpor embargos, que se processarão nos mesmos autos, 

independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia do mandado 

monitório. DECISÃO: Vistos etc. Defiro o pedido do requerente contido na 

petição de Id 28634129. E para tanto, expeça-se carta precatória à 

Comarca de São Paulo, objetivando a tentativa de citação dos requeridos 

Rodrigo Octávio Ribeiro de Oliveira e Carolina Ribeiro de Oliveira, no 

endereço indicado (Alameda Lorena, nº 1160 - Bairro Vila Jardins, na 
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cidade de São Paulo - SP, com CEP 01 424 -001). Em seguida, intime-se o 

requerente para comprovar nos autos a distribuição da carta precatória. 

Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. ADVERTÊNCIAS: 1. O prazo para responder a ação é contado 

da data da juntada desta deprecata aos autos originários. 2. 

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. A 

resposta deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O 

prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela 

Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das 

Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). CUIABÁ, 27 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR 

Juiz(a) de Direito OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010590-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARCEU HARTZCOZF (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1010590-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ARCEU HARTZCOZF Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar movida por 

Banco Bradesco S/A em face de Arceu Hartzcozf do bem descrito na 

inicial. Apesar de deferida a liminar de busca e apreensão o veículo não 

foi encontrado. O Banco autor compareceu aos autos requerendo a 

execução do contrato de alienação fiduciária, com fundamento nos artigos 

778, 783, e 784, inc. V, do Código de Processo Civil, consoante ID’s 

29924250 e 29924251. É o relatório. Fundamento e Decido. 1. O 

Decreto-lei 911/69, que estabelece normas de processo sobre a alienação 

fiduciária, autoriza textualmente, no caso do bem alienado fiduciariamente 

não for encontrado, a escolha do credor fiduciário entre a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação de depósito (art. 4º) ou a opção 

pelo manejo da ação executiva (art. 5º). A propósito, confira-se: “Art. 4º. 

Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de 

busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito, na forma 

prevista no Capítulo II, do Título I, do Livro IV, do Código de Processo Civil. 

Art. 5º. Se o credor preferir recorrer à ação executiva ou, se for o caso, 

ao executivo fiscal, serão penhorados, a critério do autor da ação, bens 

do devedor quantos bastem para assegurar a execução.” Desse modo, 

uma vez que há previsão legal para a conversão e prosseguimento do 

feito em ação executiva, e observando os princípios da economia e 

celeridade processual. Nesse sentido, transcrevo ementas dos seguintes 

julgados, in verbis: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E 

APREENSÃO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONVERSÃO EM 

AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Decreto-lei nº 911/69 confere ao 

credor, diante da não localização do bem alienado, a possibilidade de 

requerer a conversão da busca e apreensão em ação de execução. 2. 

Não localizado o bem e presente nos autos o instrumento contratual 

assinado pelo devedor e por duas testemunhas, mostra-se viável a 

conversão em ação executiva, meio através do qual haveria a satisfação 

do crédito. 3. Recurso provido. (TJDFT - Acórdão n. 567327, 

20100110046642APC, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, 

julgado em 15/02/2012, DJ 07/03/2012 p. 86) ” “PROCESSO CIVIL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. 

PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. A conversão da ação de busca 

e apreensão em execução por quantia certa privilegia os princípios da 

celeridade e da economia processual. (TJDFT - Acórdão n. 502178, 

20060710166069APC, Relator CARMELITA BRASIL, 2ª Turma Cível, julgado 

em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 112) ” A conversão da presente busca e 

apreensão em ação de execução baseia-se nos requisitos do art. 784, 

inciso III, do CPC. Assim, defiro a conversão em ação de execução, nos 

termos do art. 5º do DL 911/69. Retifique-se a autuação, capa dos autos e 

oficie-se à Distribuição. 2. Cite-se o executado para pagar a dívida de R$ 

68.315,79 (sessenta e oito mil trezentos e quinze reais setenta e nove 

centavos) em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do 

artigo 829 do Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o 

disposto no art. 916 do CPC. 3. Não havendo pagamento, munido da 

segunda via do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do principal e acessório, bem como proceder à avaliação do 

bem penhorado, efetuando a intimação da penhora, nos moldes do 

parágrafo primeiro do artigo 829 do Código de Processo Civil. 4. Na 

hipótese de o Oficial de Justiça não encontrar o executado, deve dar 

cumprimento ao artigo 830 caput e parágrafo primeiro do Código de 

Processo Civil. 5. Fixo desde já honorários em 10% (dez por cento) do 

valor da dívida (item 02), e que se houver o pagamento integral no prazo 

de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante 

os termos do §1º do artigo 827 do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos 

termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 8. 

Ressaltando que o requerente fornecerá os meios ao Sr. Oficial de Justiça 

para o devido cumprimento do mandado. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014090-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014090-26.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: JOAO 

BATISTA DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos etc. Considerando que a 

pandemia de COVID-19 não afeta somente a saúde dos contaminados, 

como também a economia como um todo, deixo de apreciar por ora o 

pedido de penhora online nas contas bancárias do executado. Diante 

disso, intime-se o exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu 

patrono, via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002083-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIA SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - 

ME (EXECUTADO)

JADIR GIROTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1002083-02.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO 

E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS EXECUTADO: CUIA 

SERVICOS AMBIENTAL PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - ME, 

JADIR GIROTTO Decisão Interlocutória Vistos etc. Considerando que a 

pandemia de COVID-19 não afeta somente a saúde dos contaminados, 

como também a economia como um todo, deixo de apreciar por ora o 

pedido de penhora online nas contas bancárias dos executados, 

constante de ID 29689699. Diante disso, intime-se o exequente, 

pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via imprensa, para dar 

andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023589-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLES SILVA SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023589-34.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. EXECUTADO: WELLES SILVA SIQUEIRA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Considerando que a pandemia de COVID-19 

não afeta somente a saúde dos contaminados, como também a economia 

como um todo, deixo de apreciar por ora o pedido de penhora online nas 

contas bancárias do executado, constantes nos ID's 31218221 e 

31218224. II – Intime-se o exequente para manifestar quanto à desistência 

ou não dos bloqueios efetuados nos veículos localizados via Sistema 

Renajud junto ao ID 30730149, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser considerado desistente de tal 

bloqueio/penhora, extinção e arquivamento. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022623-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS GOMES BEZERRA (EXECUTADO)

TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022623-76.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: TELMA REGINA GOMES TABUAS BEZERRA, JOSE LUIS 

GOMES BEZERRA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Conforme 

documentos carreados aos autos, o exequente não localizou valores para 

penhora em dinheiro na conta dos executados, defiro o pedido de consulta 

junto a Delegacia da Receita Federal contido no ID 29541661, para 

localização de bens dos executados: - Telma Regina Gomes Tabuas 

Bezerra – CPF n. 550.080.031-00; - José Luís Gomes Bezerra – CPF n. 

482.031.221-91. II – Defiro também o pedido de consulta junto ao sistema 

Renajud, para tentativa de localização e possível inclusão de restrição 

junto a veículos em nome dos executados. III – Intime-se o exequente para 

se manifestar sobre os resultados das consultas nos Sistemas da 

Delegacia da Receita Federal e Renajud, bem ainda, promover ao 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035632-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. LACERDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1035632-71.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de emenda à inicial, da Cooperativa requerente, constante 

da petição de Id 30167086. E para tanto, procedo à inclusão dos 

devedores solidários, constantes do contrato objeto da ação, Proposta de 

Abertura de Conta de Depósito e Adesão, que deu origem à conta de nº 

26500-0, Id 10843082. Assim, proceda a Secretaria com o necessário, 

efetivando a inclusão dos devedores solidários ao polo passivo da 

demanda, incluindo-se os requeridos: Luciano Lacerda Nunes e Elizana de 

Almeida Cintra Lacerda Nunes, devidamente qualificados na petição de Id 

30167086, procedendo-se à tentativa de citação destes no endereço ali 

informado (Av. Presidente Marques, nº 745 - Edifício Fontana de Trevi, 

Apto 16, 16º Andar, Quilombo, CEP.: 78.045-008). Anoto que deve 

proceder também a alteração junto aos dados de identificação do 

processo. Expeça-se mandado de citação dos referidos requeridos, 

procedendo a requerente à juntada da diligência necessária ao Sr. Oficial 

de Justiça. Intime-se o requerente para manifestar-se quanto à consulta 

de endereço realizada pelo Juízo, decisão de Id 29707914, requerendo o 

que de direito, efetivando a citação da empresa requerida, consoante 

determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 
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M/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017708-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ARCHANGELO MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017708-42.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Observo 

que a presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à 

relação tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 

do Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência 

exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes 

de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. (...) § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades 

as ações de competência de reparação de danos em que o segurado 

denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando 

esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; 

de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de 

natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado 

especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a 

critério do autor.” (grifo nosso) Nesse diapasão, tenho que, em se 

tratando esta ação de declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto 

em folha de pagamento, ausência do efetivo proveito c/c repetição de 

indébito e danos morais proposta por Aparecida Archangelo Magalhães 

em face de Banco Itaú Consignado S/A, APENAS de responsabilidade civil, 

cujo objeto da lide não atende às especificações da competência desta 

vara, a declaração de incompetência e a determinação de redistribuição é 

medida que se impõe. Não há qualquer menção na presente ação acerca 

de revisão contratual, pretendendo a requerente tão somente a repetição 

do indébito na forma dobrada, indenização por danos morais, não havendo 

quaisquer discussões acerca do contrato firmado de natureza 

bancária/financeira. Neste sentido temos os julgados de conflitos 

negativos de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES PELA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – 

OPERAÇÃO DE NATUREZA CIVIL E COMERCIAL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL DE FEITOS GERAIS DA CAPITAL – CONFLITO PROCEDENTE. 

1 - Em 22/01/2008, o Órgão Especial aprovou a Resolução 004/2008/CM, 

que atribuiu a competência e denominação às Varas Especializadas de 

Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. 2 - No caso concreto, conquanto a empresa seja 

administradora de Club Mais cartão de crédito, o fato é que a transação 

quest ionada na Ação de Reparação de Danos n . 

1002196-87.2018.8.11.0041 não tem natureza bancária, e sim 

eminentemente comercial, o que, por si só, exclui a competência do Juízo 

Suscitante. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Privado - CC 1013123-07.2019.8.11.0000 – Rel. Desª. Clarice Claudino da 

Silva - Julgado em 05/12/2019) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS – NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL – COMPETÊNCIA DA 

VARA CÍVEL E NÃO DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO – 

CONFLITO PROCEDENTE. Não restando configurada nenhuma das 

hipóteses previstas no art. 1º, § 1º do Provimento nº 04/2008/CM, deve a 

competência da Vara Cível de Feitos Gerais ser reconhecida para 

processar e julgar as ações de natureza eminentemente civil. Para que o 

feito tramite perante a Vara Especializada não basta que em um dos polos 

da lide figure uma instituição financeira, mas sim que a matéria tratada nos 

autos seja de natureza bancária. (TJMT - Segunda Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado - CC 39636/2015 – Rel. Desª. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 06/08/2015 – DJE 

do dia 14/08/2015) (grifo nosso) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – MATÉRIA 

ALHEIA AO DIREITO BANCÁRIO - AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – 

APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO § 2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 

004/2008 CM - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. 

Se a matéria em discussão não é própria de Direito Bancário, mas trata de 

indenização por repetição de indébito, a competência para o 

processamento é da Vara Cível.” (TJMT – CC 59318/2015, Relator: DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/06/2015, Publicado 

no DJE 30/06/2015) (grifo nosso) CONFLITO DE COMPETÊNCIA – 

NEGATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE 

PEDIDO DE NATUREZA BANCÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

POSSIBILIDADE – CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A simples 

colocação da instituição financeira no polo passivo da lide não estabelece, 

por si só, a competência da Vara Especializada em Direito Bancário. 2. Há 

necessidade, ainda que se discuta a negativa efetivação de contrato, que 

a parte também formule pedido de natureza bancária. 3. Incidência do art. 

1º, I, § 2º, do Provimento 004/2008. (TJMT – PRIMEIRA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA Nº 32497/2015 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA CAPITAL 

- Data de Julgamento: 06-04-2015 - EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO) (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL – CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – ARTIGO 1º, I, §1º, DO PROVIMENTO Nº. 004/2008/CM – 

VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – COMPETÊNCIA – 

PEDIDO IMPROCEDENTE. A definição da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário faz-se, de modo expresso, pela 

indicação da matéria que lhe cabe e não pela atividade econômica das 

partes.” TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 83921/2009 - CLASSE CNJ - 

221 – COMARCA CAPITAL - Data de Julgamento: 02-9-2010 EXMO. SR. 

DES. MÁRCIO VIDAL) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PROVIMENTO Nº 

004/2008/CM - VARAS ESPECIALIZADAS DE DIREITO BANCÁRIO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO - DIREITO DE NATUREZA 

NITIDAMENTE FINANCEIRA - CONFLITO PROCEDENTE. A competência das 

varas especializadas de direito bancário se mede pela especialidade da 

matéria e não pela atividade econômica das partes.” (TJMT – PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 110200/2009 - CLASSE CNJ - 221 – COMARCA 

CAPITAL - Data de Julgamento: 11-6-2010 - EXMO. SR. DES. ORLANDO DE 

ALMEIDA PERRI) Isso posto, reconheço e declaro a incompetência deste 

Juízo para continuar processando esta demanda, em relação ao polo 

passivo, que se visa constituir, devendo ser estes autos remetidos ao 

cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo ao 

Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 27 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008024-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE SOUZA (EXECUTADO)

NILO ANTONIO BUSSOLARO (EXECUTADO)

NILO ANTONIO BUSSOLARO 37160605934 (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008024-98.2017.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 

ocasionado na economia mundial, bem como, levando-se em conta que os 

prazos processuais foram suspensos pela Portaria – Conjunta de n. 247, 

emitida pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, datada de 16/03/2020, 

indefiro, por ora, o pedido de penhora online de valores em contas 

bancárias, de propriedade dos executados, junto ao sistema Bacenjud, 

vindo à petição de ID’s 30362880 e 30362882. Determino ao Banco 

exequente que proceda à tentativa de satisfação do crédito através de 

outras buscas de bens possíveis existentes no ordenamento jurídico. 

Após o retorno dos prazos processuais, retornem os autos em conclusão 

para análise do pedido de penhora online, constante da petição de ID’s 

30362880 e 30362882. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000312-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH CAMPOS FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1000312-52.2020.8.11.0041. AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: SARAH CAMPOS FERREIRA Decisão Interlocutória Vistos etc. I 

– Defiro o pedido constante de ID 31190000, proceda a Secretaria a 

retificação do polo ativo da presente demanda devendo passar a constar 

Banco Bradesco S/A, nos termos da documentação de ID 28741209, 

registrando-se as alterações no sistema. II – Defiro a emenda à inicial, 

cite-se a requerida para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente decisão, 

servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do 

item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do 

Conselho Nacional de Justiça. III – Intime-se o requerente para efetuar o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para cumprimento do mandado. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008539-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA HELENA MONTEIRO GODOY VERARDO (AUTOR(A))

GIOVANI CORREA VERARDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008539-65.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o 

pedido de emenda à petição inicial de ID 26378417, posto que o requerido 

foi citado no mesmo dia (22/11/2019), logo, ao mesmo tempo da pretensão 

de aditamento do requerente, como prevê o artigo 329, I do CPC. II – Foi 

negado provimento ao Agravo de Instrumento de n. 

1018631-31.2019.8.11.0000 interposto pelo requerente, ID 26972366. III – 

Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015081-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO DE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS OAB - SP191784 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015081-65.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Silvio de 

Oliveira Souza ingressou com Ação Revisional de Contrato Bancário em 

face de BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento. Afirma 

o requerente que firmou com o requerido o contrato de financiamento em 

01/06/2018, no valor de R$ 49.700,00, chegando ao valor total de R$ 

53.824,25, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.547,00 para 

aquisição de um veículo marca JEEP, modelo RENEGADE AT6. Assevera 

que há incidência de juros abusivos acima da taxa média de mercado, 

capitalização mensal de juros, tarifas administrativas ilegais. Assim, em 

sede de tutela antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas no 

valor que entende devido de R$ 1.082,90, que o requerido exclua e 

abstenha de incluir seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito ou 

protesto de títulos, a sua manutenção na posse do bem, a inversão do 

ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Defiro a emenda à inicial junto ao ID 31255952. Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 

(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). Em sede de antecipação 

de tutela, pugna o requerente seja autorizada a consignação em juízo das 

parcelas do contrato no valor que entende devido de R$ 1.082,90, que o 

requerido exclua e/ou abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito e sua manutenção na posse do bem. 

Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados no 

contrato, dos juros, taxas e encargos a serem aplicados seria adentrar as 

questões de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a 

exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome do requerente 
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nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a 

verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe 

expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além 

disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de 

juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se 

sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). 

Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

há encargos abusivos, não tem o condão de levar a presunção de que 

são efetivamente desproporcional. Também, é inviável, apenas com base 

nas provas documentais produzidas pelo requerente, presumir que a taxa 

pactuada é excessiva e que há capitalização indevida de juros. A 

manutenção de posse também se relaciona diretamente à 

descaracterização da mora, e uma vez comprovada, é plenamente devido 

o procedimento judicial de busca e apreensão, consoante Súmula 72 do 

STJ. Assim, a citada manutenção somente é devida quando presente a 

verossimilhança na ilegalidade de encargos incidentes durante o período 

da normalidade contratual. Conforme fundamentos acima, não é verossímil 

a abusividade dos juros remuneratórios, nem da incidência de 

capitalização de juros, logo, não se vislumbra a possibilidade de se 

conceder a manutenção da posse. Ademais, pelo que consta do art. 330, 

§§ 2º e 3º do CPC, deve ser paga a quantia incontroversa diretamente ao 

requerido, conforme segue: “Art. 330 - (...) § 2º Nas ações que tenham 

por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de 

financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de 

inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 

aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor 

incontroverso do débito. § 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso 

deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.” Por todo 

exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 300 

do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo o 

valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal ao 

referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012706-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1012706-28.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo 

em vista o retorno da carta de intimação de ID 28769667, intime-se o 

exequente para providenciar a regular intimação do executado, nos 

termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Ressalto que a multa de 10% (dez por cento) e mais honorários 

advocatícios de 20% (vinte por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do 

CPC, somente incidirão após o decurso de prazo da intimação do devedor 

para cumprimento voluntário da obrigação, pessoalmente ou através de 

seu advogado, extrapolado o prazo de 15 (quinze) sem o devido 

pagamento. II – Após, certifique-se o decurso de prazo e intime-se o 

exequente, pessoalmente (via postal com AR), e seu patrono, via 

imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-se o 

necessário. A/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022120-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMETRYA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI (EXECUTADO)

ABNEL FERREIRA DE ALMEIDA FILHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT11547-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1022120-50.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Pugna a empresa executada pela concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça, sob o argumento de falta de condições financeiras de arcar 

com as custas e despesas processuais e nem com os honorários 

advocatícios. É certo que a Lei nº 1.060/50, e o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, não faz distinção entre pessoa física ou jurídica para 

a concessão da assistência judiciária gratuita. Entretanto, em relação à 

pessoa jurídica deve-se analisar com cautela, sempre condicionado à 

comprovação inequívoca da incapacidade financeira da parte. Assim, 

considerando a documentação acostada pela empresa, que acompanham 

a petição de Id 28607888, entendo suficientemente demonstrada a 

condição de miserabilidade da empresa executada. Motivo pelo qual, defiro 

em favor da empresa executada o pedido de gratuidade da justiça. II – 

Cumpra a Secretaria o item I da decisão de Id 30665221. E para tanto, 

oficie-se à Conta Única do Poder Judiciário, determinando a vinculação a 

estes autos, dos numerários bloqueados e transferidos, via Sistema 

Bacenjud, encaminhando-se cópia do detalhamento de ordem judicial de 

bloqueio dos valores junto aos ID’s 28235820 e 28356633. III – Defiro o 

pedido do exequente contida na petição de Id 31386913. Após a 

vinculação dos valores determinada no item II, expeça-se alvará do valor 

depositado junto à Conta Única, em do banco executado, na forma 

indicada na petição de Id 31386913, com os rendimentos creditados no 

período. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006671-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1006671-52.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

WALLACE RODRIGUES DE ALMEIDA Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado junto ao ID 

24981026. Em vista disso, proceda-se às anotações de praxe na capa 
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dos autos, fazendo constar como Cumprimento de Sentença – Execução 

de Honorários, ainda, como Exequentes Flávio Neves Costa, Raphael 

Neves Costa e Ricardo Neves Costa e Executado Wallace Rodrigues de 

Almeida. II – Fixo honorários de Cumprimento de Sentença em 10% (dez 

por cento) do valor executado, consoante artigo 85, §1º do CPC. III – 

Defiro o pedido constante de ID 31448175, intime-se o executado, para 

pagamento do débito, na forma indicada no artigo 513, §2º, II do Código de 

Processo Civil, nos termos do artigo 523 do citado Código. Ressalto que a 

multa de 10% (dez por cento) e mais honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento), cominados pelo §1º do art. 523 do CPC, somente incidirão após 

o decurso de prazo da intimação do devedor para cumprimento voluntário 

da obrigação, pessoalmente ou através de seu advogado, extrapolado o 

prazo de 15 (quinze) sem o devido pagamento. IV – Após, certifique-se o 

decurso de prazo e intimem-se os exequentes via imprensa, para 

promoverem ao andamento do feito, requerendo o que entenderem de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação e 

arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1047263-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CAROLINE PADILHA NUNES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BARINI NESPOLI OAB - MT9229-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1047263-41.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Diante da 

manifestação da parte embargante de ID 30625971, tenho que em decisão 

de ID 29090982 foram recebidos os presentes Embargos à Execução pela 

oferta de caução. Inclusive, expeça-se o referido termo de caução. Em 

razão da pandemia pelo Covid-19 (Novo coronavirus), que estamos 

vivendo, defiro o pleito das embargantes de suspensão, momentânea, da 

consignação em juízo dos valores tidos como incontroversos, até ulterior 

manifestação. II – Especifiquem as partes as provas que ainda pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo 

a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de abril de 2020. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023069-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1023069-79.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: WALTER ANTONIO DA SILVA Decisão Interlocutória Vistos 

etc. Compulsando os autos verifico que a carta de intimação retornou 

negativa com motivo de “endereço insuficiente” junto ao ID 22261147, bem 

ainda, verifico as certidões negativas junto aos ID’s 22614190 e 

24781655. Assim, indefiro o pedido constante de ID 29748541. Com efeito, 

observo que o executado é revel e não foi intimado pessoalmente da 

decisão de ID 19311544, assim, verifica-se que o devedor não tem 

procurador constituído nos autos, de forma que, para prosseguimento do 

cumprimento de sentença, deve ser ele intimado pessoalmente, nos 

termos do art. 513, §2º, inciso II do Código de Processo Civil. Diante disso, 

intime-se o exequente para indicar novo endereço visando intimação do 

executado para o cumprimento de sentença, no prazo legal. Após, 

certifique o necessário e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008395-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON MARIOT MACEDO (EXECUTADO)

BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME (EXECUTADO)

JULIANA CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT (EXECUTADO)

SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR OAB - MT12264-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1008395-62.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 

EXECUTADO: BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME, JULIANA 

CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT, EVERSON MARIOT MACEDO, 

MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR, SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE 

ALENCAR Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se o patrono dos 

executados Dr. Marcos Gattas via imprensa, para regularizar sua 

representação processual, ante a ausência de procuração e/ou 

substabelecimento lhe outorgando poder para representação nos autos, 

bem como, manifestar sobre a petição constante de ID 29585826, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. II – 

Intime-se o exequente pessoalmente (via postal, com AR) e seu patrono 

via imprensa, para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Após, certifique o necessário. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009596-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE BARLETA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1009596-84.2020.8.11.0041. Vistos etc. Ante a notícia do 

cumprimento do acordo vinda junto ao Id 31311560, homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes junto ao Id 31185074. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil. Ainda, de acordo com 

o art. 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais finais. Honorários 
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advocatícios conforme pactuado. Ante a renúncia ao prazo recursal, 

dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de 

praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1018360-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA REGINA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - MT15999-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018360-64.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. I – Proceda-se à 

alteração na capa dos autos, fazendo constar como Ação em fase de 

Cumprimento de Sentença. II – Diante do termo de acordo de ID 28425029, 

devidamente assinado pelas partes, e suas manifestações posteriores de 

ID’s 28461694 e 28761883, homologo o mesmo, para que surtam os 

devidos e legais efeitos, declarando as partes satisfeitas. Julgo e declaro 

extinto o processo, na forma da previsão contida no art. 924, II do CPC. 

Honorários advocatícios, conforme entabulado no acordo, e eventuais 

custas remanescentes serão arcadas pela requerente. Expeça-se o 

competente alvará judicial do valor depositado nestes autos, e suas 

devidas correções, ao patrono da requerente, por se tratar de pagamento 

do quantum acordado conforme dados bancários constantes do termo de 

acordo. Ante à renúncia do prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na 

distribuição e arquivem-se os presentes autos com as cautelas devidas. 

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 24 

de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1020965-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HRAOUI DUAILIBI (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020965-80.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde – MT ajuizou Ação Monitória em face de Thiago Haroui Duailibi, 

objetivando o recebimento de um crédito no valor de R$ 44.429,02 

(quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dois centavos), 

decorrente de Cartão de Crédito e Cheque Especial, pelos quais se tornou 

inadimplente. Acostou à inicial os documentos necessários. Requereu a 

expedição do competente mandado monitório e, não havendo pagamento, 

a sua conversão em procedimento executivo. Devidamente citado o 

requerido (ID 28710579), este permaneceu inerte, conforme certidão de ID 

31246407. Ante o exposto, com fulcro no §2º do artigo 701, do Código de 

Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, 

constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 44.429,02 

(quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e dois centavos), 

corrigido até 04/07/2017. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do § 2º do 

artigo 85, Código de Processo Civil. Determino o prosseguimento do feito 

na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC. P. 

R. I. C. Servindo a publicação desta decisão como intimação. Transitada 

em julgado, intime-se o exequente a providenciar a memória atualizada do 

débito, para prosseguimento na forma executiva de cumprimento de 

sentença. A/Cuiabá, 24 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031009-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA OAB - MT14961-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1031009-61.2017.8.11.0041. Vistos etc. Claudio Marques da 

Silva ingressou com Ação Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela 

Provisória de Urgência Antecipada “Inaudita Altera Parte” em face de 

Banco BMG S/A, Banco PAN S/A e Banco Bonsucesso S/A. Afirmou o 

requerente que é aposentado e sofreu assédio pelos requeridos para a 

realização de empréstimos consignados junto aos mesmos dentro do limite 

mensal de 30% de seu salário. Que foi induzido a erro e houve a 

contratação de cartões de crédito, que se torna fraudulento e abusivo 

com o pagamento mínimo todo mês. Questionou o desconto em sua folha 

de pagamento de apenas o pagamento mínimo, aduzindo que a prática é 

abusiva, pedindo que seja declarada a extinção dos débitos e para que 

seja ressarcido pelos danos morais que alega ter sofrido. Aduziu defeito 

na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva e a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor. Pediu a revisão dos contratos. Assim, 

requereu a concessão de tutela antecipada para determinar a suspensão 

dos descontos na folha de pagamento do requerente, no tocante ao 

cartão de crédito, que não seja negativado seu nome, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita e a inversão do ônus da prova. Ao final, 

pleiteou a procedência total da ação, condenando o requerido ao 

pagamento de danos morais, repetição do indébito e ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Protestando por todos os 

meios de provas admitidos, deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). A inicial veio instruída com documentos. Pela decisão contida no Id 

10207751 o juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a 

inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e 

determinou a citação do requerido. Regularmente citado, o requerido: 

Banco BMG S/A apresentou defesa, Id 11541875. Em sua defesa 

esclareceu que o autor firmou contrato, defendeu a validade do contrato, 

a utilização do cartão de crédito, a autorização para desconto em folha de 

pagamento, refutando os argumentos do autor, pedindo pela 

improcedência da ação. Regularmente citado, o requerido: Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A apresentou defesa, Id 13549984. Em sua 

defesa refutou os argumentos do autor, pedindo pela improcedência da 

ação. Regularmente citado, o requerido: Banco Pan S/A apresentou 

defesa, Id 12214049. Em sua defesa esclareceu que o autor firmou 

contrato, defendendo a regular contratação do cartão, refutando os 

argumentos do autor, pedindo pela improcedência da ação. Devidamente 

intimado o requerente para manifestar-se acerca da contestação, 

compareceu na petição contida no Id 15520189, apresentando 

impugnação à contestação do Banco Pan S/A. Devidamente intimado o 

requerente para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na 

petição contida no Id 15520651, apresentando impugnação à contestação 

do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A. Devidamente intimado o 

requerente para manifestar-se acerca da contestação, compareceu na 

petição contida no Id 15520665, apresentando impugnação à contestação 

do Banco BMG S/A. Pela decisão de Id 17595503 as partes foram 

intimadas as especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, 
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tendo a parte autora postulado pela designação de audiência de instrução 

e julgamento. Aporta aos autos a audiência realizada, consoante termo de 

audiência de Id 21848013. Anoto que na referida audiência o autor e o 

requerido Banco BMG S/A firmaram acordo, devidamente homologado pelo 

Juízo, sentença de Id 21845038. O requerido Banco Pan S/A apresentou 

alegações finais, por escrito, Id 24586944. O requerido Banco Olé 

Bonsucesso Consignado S/A, apresentou suas alegações finais, Id 

24756815. A sentença que homologou o acordo com o Banco BMG S/A, 

transitou em julgado, certidão de Id 28315086. Pela decisão de Id 

30045519 as partes foram intimadas a manifestarem acerca da existência 

de possibilidade de formalização de acordo, tendo o autor apresentado 

sua proposta de solução amigável, Id 30987180 e os bancos manifestado 

não terem interesse no acordo. Vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada movida por Claudio 

Marques da Silva em face de Banco BMG S/A, Banco PAN S/A e Banco 

Bonsucesso S/A. Pretende o requerente com a presente ação declarar a 

nulidade dos contratos firmados com os bancos requeridos, alegando que 

foi induzido a erro e houve a contratação de cartões de crédito, que se 

torna fraudulento e abusivo com o pagamento mínimo todo mês. Incide à 

hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, do Código de 

Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, por cuidar de 

matéria exclusivamente de direito. Pela decisão contida no Id 10207751 o 

juízo deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, a inversão do 

ônus da prova, indeferiu o pedido de tutela antecipada e determinou a 

citação do requerido. Regularmente citados, os bancos requeridos 

apresentaram contestação. Inicialmente verifico que tendo sido realizada 

audiência de instrução e julgamento, constante do termo de audiência de Id 

21848013, o autor e o requerido Banco BMG S/A firmaram acordo, 

devidamente homologado pelo Juízo, sentença de Id 21845038. A 

sentença que homologou o acordo com o Banco BMG S/A, transitou em 

julgado, certidão de Id 28315086. Assim, o feito deve prosseguir em 

relação aos demais bancos requeridos. Em sua exordial, afirmou o 

requerente que é aposentado e sofreu assédio pelos requeridos para a 

realização de empréstimos consignados junto aos mesmos dentro do limite 

mensal de 30% de seu salário. Que foi induzido a erro e houve a 

contratação de cartões de crédito, que se torna fraudulento e abusivo 

com o pagamento mínimo todo mês. Questionou o desconto em sua folha 

de pagamento de apenas o pagamento mínimo, aduzindo que a prática é 

abusiva, pedindo que seja declarada a extinção dos débitos e para que 

seja ressarcido pelos danos morais que alega ter sofrido. Aduziu defeito 

na prestação do serviço, a responsabilidade objetiva e a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor. Pediu a revisão dos contratos. 

Inexistindo preliminares, passo à análise do mérito da presente ação. - Da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor Conforme já determinado 

pelo Juízo em decisão proferida no Id 10207751 tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. E de 

consequência, a inversão do ônus da prova. Da declaração genérica de 

cláusulas abusivas nos contratos firmados entre as partes O art. 141 do 

Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano sententia 

debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador restringe-se à 

tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de conhecer pedidos 

genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma Carta, o que não é o 

caso dos autos. Logo, tendo em vista que era possível à parte autora 

determinar as cláusulas que entende abusivas (fazendo-o através da 

leitura do contrato), somando-se ao teor do enunciado n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os pedidos genéricos. DO MÉRITO 

Inicialmente, verifico que as partes celebraram Contratos de Cartão de 

Crédito. Assim, em relação ao requerido: Banco Olé Bonsucesso 

Consignado S/A, que apresentou defesa, Id 13549984, acostou aos autos 

cópia do contrato firmado entre as partes, Contrato de Empréstimo 

Consignado de nº 00124865562, no Id 13550021. Bem ainda, acostou 

cópia do contrato firmado entre as partes, Contrato de Empréstimo 

Consignado de nº 00130988743, no Id 13550136. Em relação ao requerido 

Banco Pan S/A, observo da fatura acostada, Id 17797634, tratar-se do 

cartão de crédito de nº xxx.xxxx.xxxxx.3029. Apesar dos substanciosos 

argumentos do autor, não restou configurado que os contratos de cartão 

de crédito firmados com os requeridos foram sem seu consentimento. Pelo 

contrário, seu consentimento resta implicitamente configurado, quando o 

autor ciente da existência dos cartões de crédito realizada saques nos 

referidos cartões. Destaco que a hipótese em estudo trata de contrato de 

empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, no qual o 

pagamento é realizado por desconto mensal direto na folha de pagamento 

do consumidor, do valor mínimo indicado na fatura do cartão. Com efeito, 

existe previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento 

de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito (Lei n.º 

13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável. 

Desta forma, existem cláusulas nos contratos que estabelecem 

expressamente os descontos da parcela mínima no contracheque do 

autor. Nesse sentido, os saques realizados, foram de quantias foram 

disponibilizadas ao autor, na forma de transferência eletrônica direta – 

TED, direto na conta deste. Segundo o art. 145 do Código Civil, “São os 

negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa”. 

Nesse sentido, Francisco Amaral conceitua o dolo como sendo “o artifício 

ou expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um 

ato que o prejudica, aproveitando ao autor do dolo ou a terceiro. 

Concretiza-se em sugestões ou artifícios que se empregam para induzir 

ou manter em erro o autor da declaração de vontade” (in Direito Civil - 

Introdução. 6ª ed. Renovar: Rio de Janeiro, 2006. p. 497). Assim, conclui o 

referido Civilista que o dolo é a provocação deliberada do erro, isto é, o 

dolo é a causa do vício de vontade. Não restou comprovada qualquer 

característica que pudesse aferir que houve dolo por parte dos 

requeridos, ou ausência de consentimento por parte do autor em 

contratar. Como é sabido, a concessão de crédito mediante consignação 

em folha de pagamento é meio de garantia de recebimento do mútuo 

concedido pela instituição financeira, o qual propicia a oferta de crédito 

com maior flexibilidade e em condições diferenciadas. Observe-se que a 

modalidade de crédito contratada entre as partes, consistente em saque 

de limite de cartão de crédito, possibilitou ao autor a disponibilização 

imediata de valores. Verifica-se que se trata de partes capazes, 

cumprindo os requeridos, seu ônus probatório de demonstrar a existência 

e regularidade do contrato. Assim, pelo exame das provas acostadas aos 

autos, infere-se que o próprio autor, ciente de sua condição mensal de 

pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, 

avençou contrato para obtenção de crédito com os requeridos, com 

previsão de consignação do valor mínimo de pagamento da fatura de 

cartão de crédito em sua folha de pagamento. Diante da afirmação 

genérica da abusividade, não se identifica abusividade nas cláusulas 

contratuais firmadas nos contratos, livremente pactuadas. Assim, não 

restou caracterizada a inobservância dos requisitos de validade do 

negócio jurídico, previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, ou 

mesmo a ocorrência do vício de consentimento alegado (erro substancial), 

porquanto a ciência e a liberalidade do consumidor ficam patentes quando 

este contrata junto a instituições financeiras serviços que sabidamente 

consistem em modalidades de crédito nas quais incidem elevadas taxas 

administrativas e de juros, como é o caso do saque de valores de limite de 

cartão de crédito, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela 

jurisdicional do Estado para que se anule o negócio jurídico 

convencionado. Neste sentido, faço constar jurisprudência dos tribunais 

pátrios, com semelhante entendimento: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SAQUES E COMPRAS. 

PAGAMENTO PARCIAL DAS FATURAS. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS 

CONTRATUAIS. PREVISÃO EXPRESSA NAS FATURAS. PACTA SUNT 

SERVANDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O consumidor ao optar pelo contrato de cartão de 

crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de 

pagamento, não pode pretender que sejam aplicadas ao referido contrato, 

as mesmas taxas de juros incidentes sobre os contratos de empréstimos 

consignados. 2. O contrato de cartão de crédito consignado está sujeito a 

juros de crédito rotativo, não havendo que se falar na limitação de juros 

remuneratórios, salvo quando demonstrada a onerosidade excessiva 

acima da média de mercado. 2.1. Verificando-se que as faturas mensais 

do cartão de crédito contêm a discriminação do montante devido, dos 

valores pagos, das compras efetuadas e dos encargos incidentes, tais 

como juros, custo efetivo total e IOF, não há que se falar em violação ao 

dever de informação, previsto no art. 6º, inciso II, do CDC. 3. Não se 

caracterizada ilegalidade nos descontos efetuados em folha de 

pagamento quando as partes livremente pactuaram sobre os seus termos, 

conforme se verifica no contrato firmado. 4. Honorários majorados. Art. 

85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” 
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(TJ-DFT, Acórdão 1204946, 07152996820188070003, Relator: ROMULO 

DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, 

publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reafirmo, 

dos contratos de cartão de crédito firmados restou expressa a 

autorização para descontos das parcelas mínimas dos cartões de crédito, 

diretamente da remuneração do autor, não havendo motivo que seja 

declarada a ilegalidade dos descontos, uma vez que no exercício regular 

de direito. Diante deste cenário, considerando a regularidade do 

comportamento da Instituição Financeira requerida, não há que se falar em 

quantias a serem restituídas, nem tão pouco em ressarcimento por dano 

material, tampouco, repetição de indébito, pois não houve cobrança de 

quantia indevida. E da mesma forma, não há que se falar em 

ressarcimento por dano moral, uma vez que não restou configurado. Bem 

ainda, tenho que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar 

quanto a fato constitutivo de seu direito, consoante norma insculpida no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. DISPOSITIVO Em face do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 

presente ação que Claudio Marques da Silva em face de Banco PAN S/A e 

Banco Olé Bonsucesso S/A, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condeno 

o autor ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios 

da parte autora, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado 

da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 do Código de 

Processo Civil. Todavia, a obrigação ficará suspensa por ser beneficiário 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018548-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARVALHO CONSTRUCOES CIVIL LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO FRANCISCO DE CARVALHO (EXECUTADO)

ROSANGELA PERIS DA SILVA (EXECUTADO)

ELIEL FRANCISCO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018548-23.2018.8.11.0041. Vistos etc. Homologo por 

sentença, para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo 

celebrado pelas partes instrumentalizado junto ao Id 31313658. Em 

consequência, julgo e declaro extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil. 

Ainda, de acordo com o art. 90, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, 

as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

finais. Honorários advocatícios conforme pactuado. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos como as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001457-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS BARCELOS DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1001457-46.2020.8.11.0041. Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de 

Vinicius Barcelos de Almeida, no entanto, requereu ao Id 31107738, 

desistência do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo determinando a inclusão de 

restrição judicial àquele órgão (DETRAN). No tocante ao pedido de baixa 

do gravame do veículo de Id 31107738, por se tratar de averbação não 

determinada por este juízo, mas decorrente da própria alienação fiduciária, 

cabe ao banco liberar o veículo da restrição administrativa. Deixo de 

oficiar à Central de Mandados para devolução de mandado, uma vez que 

não houve expedição de mandado de busca, apreensão e citação nestes 

autos. Indefiro a condenação de custas pro rata de Id 31107738, tendo em 

vista que a parte requerida não foi citada. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Decorrido o prazo 

recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com as 

cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1033873-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURAIDE EPIFANIA SIGARINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT5721-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1032320-87.2017.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Diante da petição do 

executado com comprovante de pagamento junto aos ID’s 28138381 a 

28138384, da manifestação de concordância expressa do exequente 

junto ao ID 29789471, com o cumprimento integral da obrigação pelo 

executado, e, assim, julgo e declaro extinto o processo, na forma da 

previsão contida no art. 924, II do CPC. Custas remanescentes, se houver, 

serão arcadas pelo Banco executado. Expeça-se alvará judicial do valor 

depositado em juízo (extrato anexo), e suas devidas correções, ao 

patrono da exequente, consoante as informações de ID 29789471, por se 

tratar de pagamento de honorários advocatícios. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas devidas. P.R.I.C. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. A/Cuiabá, 27 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003324-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA ALONCO DOS REIS (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1003324-45.2018.8.11.0041. Vistos etc. Banco Santander 

(Brasil) S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 

90.400.888/0001-42, com sede em São Paulo/SP, por intermédio de seus 

advogados, ingressou perante este juízo com a presente Ação de 

Cobrança contra Patrícia Alonco dos Reis, brasileira, divorciada, inscrita 

no CPF sob n. 570.066.951-04, residente e domiciliada nesta Capital, 

expondo e requerendo o que segue. Alegou o banco requerente que em 

razão da contratação de crédito reorganização, firmado entre as partes 

em 14/08/2017, concedeu à requerida, um empréstimo no valor de R$ 

85.776,34 (oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e 

quatro centavos), mediante crédito em conta corrente. Que a requerida se 

obrigou a quitar o débito em 48 (quarenta e oito) prestações mensais, com 

vencimento da primeira prestação em 10/10/2017 e da última prestação em 

10/03/2021. No entanto, o requerido deixou de cumprir com o que foi 

livremente pactuado, encontrando-se inadimplente desde 10/09/2021, 

acarretando, com isso, o vencimento antecipado do contrato por 

descumprimento de cláusula contratual. Que em 16/02/2018, o débito 

contratual é de R$ 115.314,38 (cento e quinze mil, trezentos e quatorze 

reais e trinta e oito centavos), correspondente às parcelas não pagas. 

Que depois de se utilizar do crédito, deixou de honrar seus compromissos 

contratuais, encontrando-se inadimplente e, sendo infrutífero o 

recebimento amigável, só restou ao credor a propositura da presente ação 

cobrança. Pleiteou a citação da requerida, e, ao final, o julgamento da ação 

procedente com a condenação do requerido ao pagamento do débito de 

R$ 115.314,38 (cento e quinze mil, trezentos e quatorze reais e trinta e 

oito centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios. A 

inicial veio instruída com documentos. Em decisão interlocutória proferida 

no Id 14146152, foi recebida a ação e determinada a citação da requerida. 

Devidamente citada a requerida, conforme aviso de recebimento de Id 

27290256, a requerida compareceu na petição de Id 28669940 

apresentando contestação. Em sua defesa alega preliminarmente a inépcia 

da petição inicial por ausência dos requisitos essenciais, alegando a 

ausência de documentos necessários e de fundamentação jurídica. 

Adentrando ao mérito alegou a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, a abusividade das cláusulas do contrato, questionando os 

juros remuneratórios, a capitalização dos juros, os encargos da mora, 

pedindo pela revisão das cláusulas e ao final pela improcedência da ação. 

O banco requerente apresentou impugnação à contestação, Id 31295679. 

A requerida compareceu na petição de Id 31366548 pedindo pelo 

julgamento antecipado da lide. Assim, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de Ação Ordinária de Cobrança, 

objetivando o requerente: Banco Santander (Brasil) S/A a condenação da 

Requerida: Patrícia Alonco dos Reis no pagamento da quantia de R$ R$ 

115.314,38 (cento e quinze mil, trezentos e quatorze reais e trinta e oito 

centavos), referente ao saldo devedor do contrato, firmado entre as 

partes. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 355, 

do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da lide, 

por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Em decisão interlocutória 

proferida no Id 14146152, foi recebida a ação e determinada a citação da 

requerida. Devidamente citada a requerida, conforme aviso de 

recebimento de Id 27290256, a requerida compareceu na petição de Id 

28669940 apresentando contestação. Em sua defesa alega 

preliminarmente a inépcia da petição inicial por ausência dos requisitos 

essenciais, alegando a ausência de documentos necessários e de 

fundamentação jurídica. - Da preliminar de inépcia da inicial Em sua defesa, 

alegou a requerida preliminarmente a inépcia da inicial, argumentando 

carência de interesse processual. Inicialmente já anoto que inconsistente a 

preliminar. Com efeito, entendo presente o interesse processual, 

porquanto a medida judicial requerida atende ao binômio - 

necessidade-utilidade. Ademais, entendo que é perfeitamente possível o 

pedido cobrança de valores, diante da inadimplência de contrato firmado 

entre as partes. Portanto, na medida em que a parte se vê diante da 

necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de proteção a um 

direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do procedimento 

processual adequado, o banco ajuizou ação, não havendo assim porque 

falar em carência da ação, por inépcia da inicial. Ademais, apesar dos 

argumentos da requerida de ausência de fundamentação jurídica à ação, 

vejo que descreveu o banco autor exatamente o que objetivava, de 

maneira que seu pedido foi preciso. Considera-se inepta a inicial quando 

lhe faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado ou 

quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão. 

Desta forma, não sendo esse o caso, presentes os requisitos, não 

entendo como sendo o caso de inépcia da inicial. Motivo pelo qual, rejeito a 

preliminar. Passo à análise do mérito. No que tange aos argumentos de 

mérito da defesa, da requerida, quais sejam, a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, a abusividade das cláusulas do contrato, 

questionando os juros remuneratórios, a capitalização dos juros, os 

encargos da mora, em que pede pela revisão das cláusulas, tenho que 

merecem análise. - Da inversão do ônus da prova No tocante à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento 

uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos 

contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, na 

forma postulada pelo requerido, inverto o ônus probatório nos termos do 

art. 6º, VIII do CDC. DA DECLARAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS 

ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES O art. 141 

do Código de Processo Civil reproduz o brocardo do direito romano 

sententia debet esse libello conformis. Assim, o mister do julgador 

restringe-se à tutela reclamada pelo particular, permitindo-se-lhe de 

conhecer pedidos genéricos somente nos casos do art. 324 da mesma 

Carta, o que não é o caso dos autos. Logo, tendo em vista que era 

possível à parte requerida determinar as cláusulas que entende abusivas 

(fazendo-o através da leitura do contrato), somando-se ao teor do 

enunciado n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Inicialmente, destaco que a revisão contratual é um 

direito que assiste à parte requerente, diante da pretensão de rever as 

cláusulas contratuais que entende serem abusivas, e que por essa razão 

a fizeram pagar mais do que supostamente devia. - Dos juros 

remuneratórios A respeito dos juros remuneratórios, seguindo a 

orientação firmada no âmbito do Egrégio STJ que consolidou sua 

jurisprudência no sentido de que os juros remuneratórios devem observar 

a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil. Neste 

sentido, cito o precedente da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO. MÚTUO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 297/STJ. (...) 

AFASTAMENTO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% 

AO ANO. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA LEI DE USURA. INCIDÊNCIA 

DA LEI Nº 4.595/64 E DA SÚMULA 596/STF. INEXISTÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL AVENÇADO ENTRE AS PARTES EM 

RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE E 

REVISÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, EM CADA CASO, DE EVENTUAL 

ABUSIVIDADE, ONEROSIDADE EXCESSIVA OU OUTRAS DISTORÇÕES NA 

COMPOSIÇÃO CONTRATUAL DA TAXA DE JUROS, NOS TERMOS DO 

CÓDIGO CIVIL. APURAÇÃO QUE DEVE SER FEITA NAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS, À VISTA DAS PROVAS PRODUZIDAS. APLICAÇÃO DA 

TAXA PREVISTA NO CONTRATO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO 

DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, AgRg no Ag 

967.393/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/09/2010, DJe 10/09/2010) Nesse sentido, trago à baila 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CONTA CORRENTE E EMPRESTIMO. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor - CDC) é aplicável às instituições financeiras, 

portanto, aplica-se aos contratos de empréstimo. Súmula nº 297 do STJ. 

No entanto, a sua aplicação depende da comprovação de abusividade. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade da limitação da cobrança de 

juros remuneratórios, quando comprovada a abusividade. Contrato não 

juntado aos autos. Limitação à taxa média do mercado na data da 

contratação. (...) APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70037488640, Segunda Câmara Especial Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 27/04/2011). 

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE E EMPRÉSTIMO. (...) 

Possibilidade de limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 

mercado na época da contratação, nos moldes do julgamento do REsp 

nº1.061.530 do STJ, representativo da controvérsia (art. 543-C, com a 

redação da Lei 11.672/2008), e da Súmula 296 do STJ. Todavia, na 

situação concreta, as taxas aplicadas nos empéstimos eram menores do 

que a taxa média de mercado à época. Abusividade dos encargos não 

caracterizada. E, não juntado o instrumento contratual da conta-corrente, 

deve ser observada a taxa média de mercado, até o limite contratual. (...) 

Apelo do banco provido parcialmente e apelo do autor improvido. (TJ-RS - 

Apelação Cível Nº 70040458192, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 
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de Justiça do RS, Relator: Orlando Heemann Júnior, Julgado em 

24/11/2011). O teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às 

taxas de juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras 

não se sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 

22.626/33). Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser 

limitados ao percentual de 12% ao ano. Ainda, tenho que deve o julgador, 

em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no 

contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, 

praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem 

exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, 

do CDC, lembrando que a taxa média de mercado serve apenas como 

parâmetro e não como limite. No tocante ao contrato ora discutido, vejo 

que o banco requerente acostou na documentação de Id 11755788, os 

dados do contrato, dos quais afere-se que as partes firmaram contrato de 

nº 320000027760, vinculado ao banco de nº 0033, agência 1684 e 

contrato de nº 000010000860, vinculado ao banco de nº 0033, agência 

1684. Assim, referindo-se aos citados contratos, as partes firmaram 

crédito reorganização, contrato de nº 000710000256, formalizado em 

14/08/2017, no valor de R$ 85.776,34, vencendo-se a primeira parcela em 

10/10/2017 e a última parcela em 10/09/2021, que deveria ser pago em 48 

prestações mensais, possuindo taxa de juros remuneratórios fixados em 

3,79% ao mês e 56,27% ao ano. Verifica-se da modalidade contratada, 

bem como, do período da celebração do contrato, agosto/2017, junto ao 

Banco Central a seguinte média de juros remuneratórios: Taxas de juros 

Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO CCB BRASIL S.A. 0,00 0,00 2 

BCO SOFISA S.A. 1,10 14,09 3 BCO SAFRA S.A. 1,40 18,16 4 BCO BS2 

S.A. 1,93 25,84 5 BANCOOB 2,09 28,23 6 BCO LUSO BRASILEIRO S.A. 

2,22 30,09 7 ATRIA S.A. - CFI 2,34 32,02 8 BCO GUANABARA S.A. 2,50 

34,50 9 BCO DA AMAZONIA S.A. 2,60 36,05 10 BANCO PAN 2,76 38,56 

11 BCO RENDIMENTO S.A. 2,77 38,73 12 PORTOSEG S.A. CFI 2,77 38,81 

13 BCO A.J. RENNER S.A. 2,83 39,70 14 BCO DO EST. DE SE S.A. 3,26 

47,00 15 BCO CITIBANK S.A. 3,33 48,21 16 HS FINANCEIRA 3,60 52,78 17 

BRB - BCO DE BRASILIA S.A. 3,77 55,90 18 DIRECAO S.A. CFI 4,02 60,41 

19 SANTANA S.A. - CFI 4,04 60,81 20 BCO DO NORDESTE DO BRASIL 

S.A. 4,05 60,95 21 BCO BANESTES S.A. 4,19 63,73 22 SINOSSERRA S/A 

- SCFI 4,21 63,98 23 BCO DO BRASIL S.A. 4,41 67,93 24 CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL 4,61 71,70 25 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

4,72 73,85 26 ITAÚ UNIBANCO S.A. 5,11 81,91 27 BCO DO EST. DO PA 

S.A. 5,53 90,69 28 BCO BRADESCO S.A. 5,97 100,56 29 BCO DO 

ESTADO DO RS S.A. 6,35 109,28 30 BECKER FINANCEIRA SA - CFI 6,89 

122,45 31 OMNI SA CFI 7,42 136,06 32 KREDILIG S.A. - CFI 7,92 149,70 33 

BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 8,26 159,18 34 GOLCRED S/A - CFI 9,01 

181,48 35 FINAMAX S.A. CFI 9,08 183,71 36 BV FINANCEIRA S.A. CFI 9,27 

189,84 37 BCO LOSANGO S.A. 9,80 206,94 38 SOROCRED CFI S.A. 10,30 

224,10 39 LEBES FINANCEIRA CFI SA 10,42 228,68 40 GAZINCRED S.A. 

SCFI 11,20 257,35 41 BANCO SEMEAR 11,54 271,01 42 FINANC ALFA 

S.A. CFI 11,71 277,72 43 ZEMA CFI S/A 11,73 278,62 44 VIA CERTA 

FINANCIADORA S.A. - CFI 11,74 278,89 45 CREDIARE CFI S.A. 11,94 

287,08 46 GRAZZIOTIN FINANCIADORA SA CFI 12,45 308,99 47 SAX S.A. 

CFI 12,56 313,65 48 PORTOCRED S.A. - CFI 12,99 332,83 49 SENFF S.A. - 

CFI 13,01 333,80 50 DACASA FINANCEIRA S/A - SCFI 13,53 358,39 51 

PARANA BCO S.A. 13,53 358,53 52 NEGRESCO S.A. - CFI 13,82 372,68 

53 AGORACRED S/A SCFI 13,92 377,51 54 BANCO DIGIO 13,94 378,80 55 

LECCA CFI S.A. 13,98 380,87 56 BCO DAYCOVAL S.A 15,52 464,99 57 

SOCINAL S.A. CFI 15,63 471,54 58 MIDWAY S.A. - SCFI 16,04 496,30 59 

BCO BMG S.A. 18,60 674,60 60 CREFISA S.A. CFI 19,71 766,11 61 BCO 

AGIBANK S.A. 19,91 783,57 62 FACTA S.A. CFI 21,24 908,70 Da análise 

dos dados acima expostos, verifico que, no caso concreto, inexiste a 

alegada abusividade dos juros pactuados, pois, como dito, a taxa média é 

utilizada como parâmetro e não como regra de limite, sendo que os juros 

contratados não destoam da média praticada pelo mercado, não havendo 

taxa maior que o dobro da média, o que caracterizaria a abusividade, 

sendo que a diferença da taxa mensal é de pouco mais de um ponto 

percentual e a anual de doze pontos percentuais. Assim, mantenho os 

juros remuneratórios em 3,79% ao mês. - Da capitalização dos juros In 

casu, fica claro a incidência da prática de anatocismo, isto em decorrência 

da diferença operada dos juros mensalmente contratados e os anuais, 

conforme se verifica do contrato firmado entre as partes, crédito 

reorganização, contrato de nº 000710000256, formalizado em 14/08/2017, 

no valor de R$ 85.776,34, vencendo-se a primeira parcela em 10/10/2017 

e a última parcela em 10/09/2021, que deveria ser pago em 48 prestações 

mensais, possuindo taxa de juros remuneratórios fixados em 3,79% ao 

mês e 56,27% ao ano. Em relação à capitalização dos juros, constata-se 

conforme o disposto na Medida Provisória nº 1.963-17, revigorada pela MP 

nº 2.170-36 e ainda vigente por força do artigo 2º da EC nº 32/2001, a 

capitalização com periodicidade inferior a uma ano é plenamente permitida 

desde que expressamente pactuada. Desta forma, quando o contrato for 

posterior à 31/03/2000 e houver expressamente pactuado acerca da 

periodicidade da capitalização dos juros, é possível a sua cobrança em 

período inferior ao anual. Quanto à verificação da contratação da 

capitalização o STJ já consolidou em julgamento de Recurso Especial 

Repetitivo (973.827), que qualquer dos termos utilizados para referenciar 

a capitalização é capaz de expressar a sua contratação, inclusive o 

simples cálculo aritmético que constate que a taxa de juros anual superior 

ao duodécuplo da mensal é o suficiente para permitir a sua cobrança. 

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES 

REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 

22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros 

vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um 

ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os 

juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor 

principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles 

passam a incidir novos juros. (...) A previsão no contrato bancário de taxa 

de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.(...) 6. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, provido." (STJ – REsp 973827, 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/06/2012) - grifei No caso, 

portanto, em todas as operações questionadas, a capitalização de juros 

pode incidir na forma mensal, porque a taxa anual do contrato, é maior que 

doze vezes a taxa mensal pactuada. Assim, mantenho a capitalização na 

forma contratada. - Dos encargos moratórios No que tange aos encargos 

incidentes no período de inadimplência, conforme pleiteia a reqeurida, 

almejando a nulidade dos encargos moratórios, especificamente da 

cláusula que arbitrou os juros moratórios, que alega abusiva e exorbitante. 

Compulsando os autos observo do contrato firmado entre as partes, 

crédito reorganização, contrato de nº 000710000256, formalizado em 

14/08/2017, que os encargos de inadimplência foram ajustados em: multa: 

2,00%; taxa de mora: 1,00% ao mês e taxa de inadimplência: 3,79% ao 

mês. No entanto, ressalto que não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, uma vez que representa, em verdade, a comissão de 

permanência, a qual, segundo remansosa jurisprudência, tem vedada a 

cobrança cumulada com outros encargos. A propósito, confiram-se os 

seguintes julgados: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS CUMULADOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

CUMULAÇÃO INDEVIDA. 1. A comissão de permanência constitui encargo 

incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de 

atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa 

com juros e comissão de permanência. 2. Constatada a cobrança de juros 

remuneratórios, fazendo as vezes de comissão de permanência, 

cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão 

dessa natureza. 3. Apelação provida para extirpar do contrato firmado 

entre as partes a cobrança de juros remuneratórios disposta na cláusula 

7ª. Em consequência, condenou-se o Réu ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios.” (APC 2010071027308-4, 1ª Turma Cível, Relator 

Desembargador FLÁVIO ROSTIROLA, julgado em 11/01/2012, DJ-e de 

16/01/2012 p. 68) (sem grifos no original) “CIVIL, CONSUMIDOR E 

PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º, DA MP N.º 2170-36/2001 PELO 

CONSELHO ESPECIAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA 

DO CONTRATO. TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS DURANTE O PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DA MORA. 

IMPOSSIBILIDADE DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ATRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA AO RÉU. 
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1. Com a revogação do § 3º do art. 192 da Constituição Federal, pela 

Emenda Constitucional nº 40/03, a limitação da taxa dos juros 

remuneratórios em 12% ao ano passou a ser tratada, apenas, pela 

legislação infraconstitucional. E, consoante entendimento pacífico da 

doutrina e da jurisprudência, as disposições contidas na referida 

legislação não se aplicam às instituições que integram o Sistema 

Financeiro Nacional, sob o fundamento de que este é regido pela Lei nº 

4.595/64. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, no Enunciado 596, 

consolidou o entendimento de que os limites à estipulação da taxa de 

juros, constantes do Decreto nº 22.626/33, não se aplicam às operações 

realizadas por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. 

Assim sendo, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 

juros, sendo, a princípio, livres para fixarem com o contratante os juros a 

serem aplicados. 2. O art. 5º, da MP n.º 2170-36/2001, foi declarado 

inconstitucional, por decisão do Conselho Especial deste Tribunal de 

Justiça, no controle incidental de constitucionalidade, de modo que 

subsiste a vedação à capitalização mensal de juros. 3. Existindo no 

contrato encargo que, embora não receba o mesmo nome, tenha idêntica 

natureza da comissão de permanência, deve receber o mesmo tratamento 

desta, ou seja, deve ser calculado segundo a taxa de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, desde que limitado à taxa de juros do 

contrato e não cumulado com outros encargos de mora. 4. A cobrança da 

taxa de emissão de boleto é abusiva, na medida em que se trata de 

serviço inerente à própria atividade bancária, não havendo qualquer 

contraprestação por parte da entidade financeira, violando, assim, os 

direitos do consumidor. 5. O reconhecimento da existência de cobrança de 

encargos abusivos, durante o período da normalidade contratual, afasta 

os efeitos da mora, o que impossibilita a inclusão do nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, enquanto pender a discussão judicial 

acerca do contrato. 6. Se, com o provimento de seu recurso, o autor 

passou a ser vencedor na maior parte de seus pedidos, restando vencido 

em parcela mínima, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, para 

que estes sejam atribuídos integralmente ao réu. 7. Apelo parcialmente 

provido.” (APC 2009011000855-0, 4ª Turma Cível, Relator Desembargador 

ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, julgado em 07/12/2011, DJ-e de 

12/01/2012 p. 105) (sem grifos no original) No particular, pertinentes os 

fundamentos expendidos pelo eminente Relator da APC n.º 

2010071027308-4, acima citada, razão pela qual peço vênia para 

transcrevê-los, por se tratar de caso análogo ao presente: “Recordemos 

que a comissão de permanência constitui encargo incidente quando 

constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e 

remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros 

moratórios e comissão de permanência.” No caso em análise, os juros 

remuneratórios, que fazem as vezes da comissão de permanência, 

encontram-se cumulados com juros moratórios e multa. Restaram, pois, 

arbitrados de forma potestativa, de modo que uma parte encontra-se à 

mercê da outra, na medida em que as taxas de tais juros somente poderão 

ser aferidas pela própria Instituição Financeira. Em outras palavras, o 

consumidor não foi informado, claramente, do quanto lhe será cobrado na 

hipótese de impontualidade no pagamento. Logo: PROCESSO CIVIL. 

REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não é possível a cumulação dos juros 

remuneratórios com juros moratórios e multa moratória no período de 

inadimplência, por representar, em verdade, comissão de permanência, a 

qual não pode ser cumulada com outros encargos. (Acórdão n. 604162, 

20110110193234APC, Relator LÉCIO RESENDE, 1ª Turma Cível, julgado em 

18/07/2012, DJ 23/07/2012 p. 69) Em consequência da exclusão dos juros 

remuneratórios (que, no caso, em ambos os contratos, faz às vezes de 

comissão de permanência), deve-se instituir como penalidades de mora: 

multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) 

ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Da Repetição de Indébito 

Registro que a repetição do indébito é consequência lógica da redefinição 

do débito operada a partir da revisão do contrato. Assim, no caso, deve 

ser deferido. Isso porque limitados os juros e afastados os encargos 

abusivos, na prática, haverá repetição do indébito, caso cabalmente 

demonstrado o pagamento a maior. Assim entende a jurisprudência: 

“REVISIONAL. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO. DESCONTO DE 

DUPLICATAS. PRELIMINAR. LIMITES DA REVISÃO. A RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) NÃO IMPORTA EM NOVAÇÃO, HAJA 

VISTA A UNICIDADE E A CONTINUIDADE DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE 

AS PARTES, POSSIBILITANDO A REVISÃO JUDICIAL DE TODA A 

RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DE CLÁUSULAS A LIMITAR OS JUROS PRATICADOS DE FORMA 

ELEVADA, COM FUNDAMENTO NO CDC. CAPITALIZAÇÃO. E AFASTADA 

A CAPITALIZAÇÃO MENSAL, UMA VEZ AUSENTE AUTORIZAÇÃO LEGAL, 

SENDO PERMITIDA NA FORMA ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. É 

ILEGAL QUANDO ESTIPULADA EM ÍNDICE ABERTO, SUJEITO AO 

EXCLUSIVO ARBÍTRIO DE UMA DAS PARTES, FORTE O DISPOSTO NO 

ART. 115, DO CÓDIGO CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. O PARAGRAFO 

ÚNICO DO ART. 42 DO CDC NÃO EXIGE A PROVA DO PAGAMENTO COM 

ERRO, BASTANDO A COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA PARA 

POSSIBILITAR A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO, QUE DEVERÁ SER IGUAL 

AO PAGO A MAIOR E NÃO EM DOBRO, UMA VEZ AUSENTE A MA-FÉ DO 

BANCO.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70006947238, DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: PAULO AUGUSTO 

MONTE LOPES, JULGADO EM 24/09/2003). Eventualmente, comprovados 

pagamentos a maior e indevidos, mostra-se possível à repetição do que foi 

pago, mas não em dobro, na forma simples. Antes da repetição de 

indébito, todavia, deve haver a compensação, nos termos do art. 369 do 

Código Civil. A repetição do indébito, contudo, deve ser efetuada na forma 

simples, haja vista que a norma do art. 42, parágrafo único do CDC não se 

aplica à espécie, eis que a cobrança extrajudicial se fez em obediência ao 

contrato, cuja revisão somente agora se operou. Da cobrança Tenho que 

o banco requerente demonstrou satisfatoriamente a materialidade da 

relação contratual entre as partes, bem ainda o débito contraído pela 

requerida. Também, por esta razão, em casos tais, cabe ao demandado, 

pela regra do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato 

impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora, não sendo 

possível, entretanto, admitir como tal a simples afirmação de não 

contratação, ou mesmo de inexistência de prova da constituição do débito 

apontado. Assim, a requerida não se desincumbiu de provar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Segundo o art. 373 

do CPC: “O ônus da prova incube; II- ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Motivo pelo qual, 

entendo pela procedência do pedido do autor. DISPOSITIVO. Em face do 

exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e para 

tanto, julgo o processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. E, de consequência, condeno a requerido no pagamento da 

quantia R$ 115.314,38 (cento e quinze mil, trezentos e quatorze reais e 

trinta e oito centavos), referente ao contrato firmado entre as partes, 

crédito reorganização, contrato de nº 000710000256, formalizado em 

14/08/2017, que deverá ser atualizada pelos índices do INPC, e acrescida 

de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da 

citação. No tocante ao pedido manejado pela requerida em sede de 

contestação, reviso o contrato firmado entre as partes, crédito 

reorganização, contrato de nº 000710000256, formalizado em 14/08/2017 

e determino que: 1. Mantenho os juros remuneratórios em 3,79% ao mês. 

2. Mantenho a capitalização mensal dos juros, uma vez que contratada. 3. 

Excluo os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão 

de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 

2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês 

e, ainda, a correção monetária pelo INPC. Mantenho as demais cláusulas 

do contrato. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em 

havendo saldo a favor do banco requerente, deve-se em primeiro 

proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na 

forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a 

contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da 

data do dispêndio. A liquidação de sentença deverá obedecer aos 

parâmetros desta decisão, em seguida, deverá prosseguir com a 

cobrança, na fase executória. Condeno a requerida no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado. Decorrido o 

prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os 

autos com as cautelas devidas. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 27 de abril de 2.020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034501-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEDROSO DE BARROS FILHO - ME (REU)

JOAO PEDROSO DE BARROS FILHO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1034501-27.2018.8.11.0041. Vistos etc. Itaú Unibanco S/A 

propôs Ação Monitória, em face de Barros e Amorim Ltda - ME e João 

Pedroso de Barros Filho, no entanto, requereu ao Id 31505460, desistência 

do feito. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 27 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017667-75.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENIA LUCIA DA LUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA OAB - MT19495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

 

s ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR AUTOS Nº: 

1015366-58.2020.8.11.0041 Vistos. Trata-se de Ação de Revisão de 

Diferenças de Remuneração e Incorporação aos Proventos de 

Aposentadoria c/c Cobrança e Pedido de Tutela Urgência ajuizada por Enia 

Lucia da Luz em face do Estado de Mato Grosso. Com a petição inicial, 

foram juntados diversos documentos e os autos vieram automaticamente 

conclusos para análise. Assim como, a parte autora também juntou aos 

autos, logo após a inicial, no Id. 31443519, “Pedido de Redistribuição Deste 

Processo Para Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá-MT”, notando o equívoco da distribuição desta demanda. É o 

relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora a 

petição inicial tenha sido endereçada ao Juízo da Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a demanda foi equivocadamente 

distribuída a esta Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular. Pois bem. Desde já, anoto que o arquivamento da presente ação é 

medida que se impõe. Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição 

para cadastramento do feito é das próprias partes, através de seus 

patronos, sendo que o correto preenchimento dos dados, classes e 

assuntos processuais é essencial para a distribuição da ação ao juízo 

competente. Com efeito, dispõe a Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril 

de 2018, a qual regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª 

e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 

26: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da classe 

processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça.” Da mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 

40: “Art. 40. A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita 

diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem 

necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, 

situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, mediante 

recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para guarda 

do peticionante.” Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do 

seu respectivo advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato 

de cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial de Id nº 31434953 que a presente ação é de competência da 

Vara Especializada da Fazenda Pública. Anoto que, acaso fosse 

determinada a redistribuição do feito neste momento, é extremamente 

provável que se ensejasse o fenômeno da litispendência, haja vista que a 

parte autora pode já ter proposto nova demanda no Juízo competente. 

Aliás, friso que essa atitude [nova propositura da ação pela própria parte] 

é medida mais célere do que aguardar por eventual decisão judicial que 

venha, no presente feito, determinar a sua redistribuição e, 

posteriormente, aguardar pela efetiva realização do ato de redistribuição 

pela Secretaria desta Vara. Por oportuno, ressalto que corrobora, ainda, 

com a determinação do arquivamento do presente feito [ao invés da 

redistribuição] o fato de que a simples redistribuição impactaria 

negativamente na META 01 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

[impulsionar o julgamento de “quantidade maior de processos de 

conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], na medida em que, 

mesmo se redistribuídos posteriormente, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017729-18.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1017729-18.2020.8.11.0041 REQUERENTE: ELYTON BATISTA 

DE LIMA REQUERIDO: DIRETOR DO PÁTIO DA SEMOB KV Vistos. Trata-se 

de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Elton 

Batista de Lima contra ato supostamente arbitrário praticado por Antenor 

Figueiredo, secretário de Mobilidade Urbana de Cuiabá. Com a petição 

inicial, foram juntados diversos documentos e os autos vieram 

automaticamente conclusos para análise. A parte autora também juntou 

aos autos no Id. 31460691, logo após a inicial, uma petição informando que 

“o processo fora protocolado equivocadamente”, requerendo o 

arquivamento desta demanda. É o relatório. DECIDO. Compulsando os 

autos, verifica-se que, muito embora a petição inicial tenha sido 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da 

Comarca de Cuiabá, a demanda foi equivocadamente distribuída a esta 

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. Pois bem. Desde 

já, anoto que o arquivamento da presente ação é medida que se impõe. 

Ocorre que, no processo eletrônico, a atribuição para cadastramento do 

feito é das próprias partes, através de seus patronos, sendo que o 

correto preenchimento dos dados, classes e assuntos processuais é 

essencial para a distribuição da ação ao juízo competente. Com efeito, 

dispõe a Resolução TJ-MT/TP nº 03, de 12 de abril de 2018, a qual 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 
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do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em seu art. 26: “Art. 26. Na 

propositura da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça.” Da 

mesma forma, acerca da distribuição dos feitos, dispõe o art. 40: “Art. 40. 

A distribuição da petição inicial no Sistema PJe será feita diretamente por 

aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da 

intervenção do distribuidor de feitos ou da secretaria, situação em que a 

autuação ocorrerá de forma automática, mediante recibo eletrônico de 

protocolo, disponível permanentemente para guarda do peticionante.” 

Dessa forma, é responsabilidade da parte, por meio do seu respectivo 

advogado, efetuar a correta alimentação do sistema no ato de 

cadastramento do feito, de maneira que, não o fazendo e vindo o 

processo a cair em Juízo incompetente, deverá diligenciar para realizar 

nova distribuição ao Juízo competente. Ressalto que, após detida reflexão 

sobre o assunto, sedimentei o entendimento de que casos como o 

presente, de distribuição equivocada do feito em razão de erro no 

cadastramento do Sistema PJE, não devem ser tratados como situação 

que enseja declínio de competência. Destarte, o declínio de competência 

deve ocorrer quando, direcionado intencionalmente um feito a determinado 

juízo, esse juízo se convença não ser o competente [em caráter absoluto] 

para processar e julgar a demanda proposta. Porém, esse não é o caso 

dos autos. Isso porque restou asseverado pela própria parte autora na 

exordial e na petição de Id nº 31460691 que a presente ação é de 

competência da Vara Especializada da Fazenda Pública. Anoto que, acaso 

fosse determinada a redistribuição do feito neste momento, é 

extremamente provável que se ensejasse o fenômeno da litispendência, 

haja vista que a parte autora pode já ter proposto nova demanda no Juízo 

competente. Aliás, friso que essa atitude [nova propositura da ação pela 

própria parte] é medida mais célere do que aguardar por eventual decisão 

judicial que venha, no presente feito, determinar a sua redistribuição e, 

posteriormente, aguardar pela efetiva realização do ato de redistribuição 

pela Secretaria desta Vara. Por oportuno, ressalto que corrobora, ainda, 

com a determinação do arquivamento do presente feito [ao invés da 

redistribuição] o fato de que a simples redistribuição impactaria 

negativamente na META 01 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ 

[impulsionar o julgamento de “quantidade maior de processos de 

conhecimento do que os distribuídos no ano corrente”], na medida em que, 

mesmo se redistribuídos posteriormente, os feitos incorretamente 

distribuídos a este Juízo permaneceriam sem baixa em razão da ausência 

de prolação de sentença. Deste modo, este Juízo da Vara Especializada 

em Ação Civil Pública e Ação Popular é incompetente para conhecer, 

processar e julgar a demanda apresentada, o que, diante dos 

fundamentos expostos, impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, 

por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo. Ante o exposto, DECLARO a incompetência 

absoluta deste Juízo para processar e julgar a presente ação e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, 

ressalvando à parte autora o direito de postular seu direito no Juízo 

competente. Sem condenação em custas e honorários. Registrada nesta 

data no sistema informatizado. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de Abril de 2020. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1017468-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR 

AUTOS Nº 1017468-53.2020.8.11.0041 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DO MATO GROSSO, 

REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA W Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do 

Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, visando vedar a 

realização de passeatas, manifestações e/ou carreatas que impliquem em 

indesejável aglomeração de pessoas, ante a pandemia de COVID-19. 

Distribuída a ação em Plantão Judiciário, o pedido de tutela de urgência 

restou parcialmente deferido pela decisão lançada no movimento de Id. nº 

31404713. Pois bem. Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, VI, CPC). Assim sendo, CITE-SE a parte requerida para 

contestar a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias, ex vi do disposto 

no art. 335 c/c art. 183, ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Abril de 2020. BRUNO D' OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017687-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER ANTONIO SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PEREIRA FERNANDES OAB - MT18786-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1017687-66.2020.811.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Ação Ordinária Declaratória ajuizada por Valter Antonio 

Sampaio, em desfavor do Estado de Mato Grosso. Analisando os autos, 

verifico que a presente ação foi distribuída equivocadamente para este 

Juízo, inclusive, a própria petição inicial está endereçada para a Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A Resolução 

TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, 

estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição inicial e o 

correto cadastramento do feito são de responsabilidade daquele que tem 

capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é 

obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial a outro Juízo. Não se 

pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 
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conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Celia Regina 

Vidottii Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017947-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AZENIL MARIA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1017947-46.2020.811.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por Azenil Maria de Pinho, em 

desfavor do Estado de Mato Grosso. Analisando os autos, verifico que a 

presente ação foi distribuída equivocadamente para este Juízo, inclusive, 

a própria petição inicial está endereçada para a Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 

03/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, estabelece, em 

seus arts. 26 e 40, que a distribuição da petição inicial e o correto 

cadastramento do feito são de responsabilidade daquele que tem 

capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura da ação é 

obrigatória a identificação da classe processual, o preenchimento dos 

dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem como o registro dos 

assuntos respectivos aos pedidos com observância das Tabelas 

Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme Resolução n. 46, de 

18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º Previamente ao 

cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se certificar da 

inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a evitar a 

multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição inicial 

no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha capacidade 

postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor de feitos ou 

da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, 

mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para 

guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando qualquer item do 

cadastro do processo é preenchido de forma equivocada, os autos são 

encaminhados pelo sistema a Juízo incompetente, diverso daquele que foi 

indicado no endereçamento da petição inicial. Esta hipótese, entretanto, 

não caracteriza a incompetência funcional, material, territorial ou de valor, 

pois decorre de uma falha no cadastro do processo e não da intenção do 

requerente que, inclusive, dirigiu a petição inicial a outro Juízo. Não se 

pode olvidar que a competência é pressuposto processual subjetivo 

positivo e, assim, o desenvolvimento regular do processo está diretamente 

relacionado à competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso 

concreto. É importante consignar, também, que a redistribuição do 

processo ao outro Juízo é medida que pode ser mais demorada e 

prejudicial à parte do que um novo ajuizamento – desta vez com o 

preenchimento correto do cadastro. Não raras vezes deparamos com 

situações no sistema eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra 

questão relevante a ser considerada é que a correção do cadastro e a 

redistribuição do processo não acarretam a sua baixa no estoque deste 

Juízo, pois não se trata de andamento que registra a prolação de 

sentença. Esta situação traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 

do Conselho Nacional de Justiça: “Julgar quantidade maior de processos 

de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente excluídos os 

suspensos e sobrestados”. Em suma, este Juízo não é competente para 

conhecer, processar e julgar o feito e, considerando os fundamentos 

acima expostos, notadamente a ausência de pressuposto válido e regular 

de desenvolvimento do processo, a sua extinção sem julgamento do 

mérito, é medida que se impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 

485, IV, do CPC, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, 

ressalvado ao requerente a possibilidade de postular seu direito perante o 

Juízo competente. Sem condenação em custas e honorários. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Celia Regina 

Vidotti Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017966-52.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA COSTA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CELIA REGINA VIDOTTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Proc. 1017966-52.2020.811.0041 Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais – Erro Médico ajuizada 

por Eduardo da Costa Alves, em desfavor do Estado de Mato Grosso. 

Analisando os autos, verifico que a presente ação foi distribuída 

equivocadamente para este Juízo, inclusive, a própria petição inicial está 

endereçada para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Cuiabá. A Resolução TJ-MT/TP n.º 03/2018, que regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico, estabelece, em seus arts. 26 e 40, que a distribuição da 

petição inicial e o correto cadastramento do feito são de responsabilidade 

daquele que tem capacidade postulatória. Veja-se: “Art. 26. Na propositura 

da ação é obrigatória a identificação da classe processual, o 

preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo Sistema PJe, bem 

como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos com observância 

das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, conforme 

Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de Justiça. § 1º 

Previamente ao cadastro dos polos ativo e passivo, o advogado deverá se 

certificar da inexistência de cadastro da parte no sistema, de modo a 

evitar a multiplicidade de cadastros.” (...) “Art. 40. A distribuição da petição 

inicial no Sistema PJe será feita diretamente por aquele que tenha 

capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção do distribuidor 

de feitos ou da secretaria, situação em que a autuação ocorrerá de forma 

automática, mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível 

permanentemente para guarda do peticionante.” Invariavelmente, quando 

qualquer item do cadastro do processo é preenchido de forma 

equivocada, os autos são encaminhados pelo sistema a Juízo 

incompetente, diverso daquele que foi indicado no endereçamento da 

petição inicial. Esta hipótese, entretanto, não caracteriza a incompetência 

funcional, material, territorial ou de valor, pois decorre de uma falha no 

cadastro do processo e não da intenção do requerente que, inclusive, 

dirigiu a petição inicial a outro Juízo. Não se pode olvidar que a 

competência é pressuposto processual subjetivo positivo e, assim, o 

desenvolvimento regular do processo está diretamente relacionado à 

competência do juiz para exercitar a jurisdição no caso concreto. É 

importante consignar, também, que a redistribuição do processo ao outro 

Juízo é medida que pode ser mais demorada e prejudicial à parte do que 

um novo ajuizamento – desta vez com o preenchimento correto do 

cadastro. Não raras vezes deparamos com situações no sistema 

eletrônico que não permitem a redistribuição. Outra questão relevante a 

ser considerada é que a correção do cadastro e a redistribuição do 

processo não acarretam a sua baixa no estoque deste Juízo, pois não se 

trata de andamento que registra a prolação de sentença. Esta situação 

traz impacto negativo no cumprimento da Meta 01 do Conselho Nacional de 

Justiça: “Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que 

os distribuídos no ano corrente excluídos os suspensos e sobrestados”. 

Em suma, este Juízo não é competente para conhecer, processar e julgar 

o feito e, considerando os fundamentos acima expostos, notadamente a 

ausência de pressuposto válido e regular de desenvolvimento do 

processo, a sua extinção sem julgamento do mérito, é medida que se 

impõe. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, julgo 

extinto o processo sem julgamento do mérito, ressalvado ao requerente a 

possibilidade de postular seu direito perante o Juízo competente. Sem 

condenação em custas e honorários. Transitada em julgado, arquive-se, 

com as baixas e anotações de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 27 de abril de 2020. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito
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