
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
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041787-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LOPES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(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 Recuperanda e o órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 29 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041770-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVAN DE SOUZA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(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 parte autora e o órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 29 

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

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005362-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL OAB - MT10280-O 

(ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA OAB - SP130609 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PORTO LAUAND OAB - SP126258 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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 a requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 29 de abril de 2020. 

César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041817-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(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 Parte autora e o órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 29 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1041819-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLADIMIR NUNES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0007402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (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 a Parte autora e o órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 29 

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

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1042290-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JUNIOR FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA SILVA OAB - MT15084-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))

Outros Interessados:

Carla Helena Grings OAB - MT8361-O (ADVOGADO(A))

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 a Recuperanda e o órgão do 

Ministério Público para tomarem ciência da sentença prolatada. Cuiabá, 29 

de abril de 2020. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível
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Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014486-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BUENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON BUENO DA SILVA OAB - MT9896-O (ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(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))

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 a parte autora para se manifestar 

nos presentes autos, consoante determinação do juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis. Cuiabá, 29 de abril de 2020. César Adriane Leôncio 

Gestor Judiciário da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014207-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-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))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a juntada da planilha de cálculo atualizada pela habilitante (id 

28300073), renove-se vista a recuperanda e ao Administrador Judicial 

para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1014198-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO PAIVA SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO OAB - MT0018900A 

(ADVOGADO(A))

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

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

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Ante a juntada da planilha de cálculo atualizada pelo habilitante (id 

29022026), renove-se vista a recuperanda e ao Administrador Judicial 

para manifestação, no prazo sucessivo de 05 dias úteis. Após, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1035939-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE CAMPOS BORGES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DA CUNHA MACEDO OAB - MT8074-O (ADVOGADO(A))

GERALDO DA CUNHA MACEDO OAB - MT7077-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA OAB - MT11990-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634-N (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE BARINI NESPOLI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003678-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO CARDOSO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003678-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAO CARDOSO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1022421-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA E BARROSO LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

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

JUDICIAL)

BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA OAB - MT9779-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento nº 

1006578-18.2019.811.0000, foi desprovido (id 31288523), certifique-se o 

trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023959-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(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)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023959-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR MACEDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(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)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019292-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA OAB - MT8064-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENSERCON ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA VANDERLEIA AGUIAR OAB - MT4417/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Nos termos da consulta nº 0167203-48.2016.8.11.0000[1] elaborada 

pelo Cartório Distribuidor da comarca de Cuiabá, a qual dispõe que os 

incidentes processuais relacionados aos processos físicos deverão 

tramitar fisicamente, determino a intimação da parte autora para que 

proceda a devida distribuição. Às providências. [1] [1] (...) 7. Não 

obstante, a fim de sanar a pertinente dúvida do Distribuidor da Comarca de 

Cuiabá, ressalto que os processos distribuídos por conexão ou 

dependência naqueles processos já distribuídos fisicamente, deverão ser 

considerados como um incidente processual. 8. Logo, todos os incidentes 

relacionados a processos que tramitam fisicamente deverão tramitar 

fisicamente, até seu arquivamento. (...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1016966-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GUILHERME MORINIGO CEZARIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial de Enpa Engenharia e 

Parceria Ltda, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, 

deve ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e 

processada na forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente 

impugnação (art. 12, da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que 

tiver e indicando outras provas que reputem necessárias. Com a 

contestação, intime-se o Administrador Judicial para, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua 

manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos 

ao Ministério Público, voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052255-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLUS ENGENHARIA LTDA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALUPORTE COM. E IND. DE ESQUAD. DE ALUMINIO LTDA - EPP 

(IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a Relação de Credores interposta 

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Apolus 

Engenharia Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o impugnado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 
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Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1052340-31.2019.8.11.0041

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:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Trata-se de Impugnação Contra a Relação de Credores interposta 

por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Apolus 

Engenharia Ltda, conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 

11.101/2005. Assim, intime-se o impugnado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009987-39.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BIANO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17517-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA G. DE OLIVEIRA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Fernanda G. de 

Oliveira, que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve 

ser recebida como Impugnação À Relação De Credores, e processada na 

forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, 

da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015494-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU MACHADO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

ADALZIRA ANTONIA FERREIRA NEVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLIANA PORTES SODEIRO OAB - MT0011078A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUT TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. I - Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por 

dependência aos autos da recuperação judicial da Tut Transportes Ltda, 

que, conforme autoriza o §5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser 

recebida como Impugnação À Relação De Credores, e processada na 

forma do artigo 13, da LRF. Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 

05 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, 

da Lei N.º 11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando 

outras provas que reputem necessárias. Com a contestação, intime-se o 

Administrador Judicial para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, emitir 

parecer, consignando-se que, deverá juntar à sua manifestação, o laudo 

elaborado pelo profissional ou empresa especializada, se for o caso, e 

todas as informações existentes nos livros fiscais e demais documentos 

do devedor acerca do crédito, constante ou não da relação de credores, 

objeto da impugnação, conforme determina o § único, do artigo 12, da Lei 

N.º 11.101/2005. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

voltando-me, em seguida conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1013110-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO(A))

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-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))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Mauricio Bueno de Almeida 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$ 20.654,76, no quadro geral de credores, classificado como 

trabalhista. A recuperanda e o administrador judicial se manifestam pela 

retificação do crédito do habilitante (id 29087419 e 29843960). Parecer do 

Ministério Público pelo deferimento do pedido inicial (id 31279308). 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$ 20.654,76, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0001399-80.2017.5.23.0106. 

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$ 20.654,76. 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 Mauricio Bueno de 
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Almeida, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 

20.654,76, 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.

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1034407-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO JUSTINO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA OAB - MT7712-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Carla Helena Grings (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

Visto. Pedro Justino de Moraes ingressou com o pedido inicial, objetivando 

habilitar seu crédito junto a recuperação judicial de MJB Vigilância e 

Segurança Ltda, com sua consequente inclusão do valor de R$ 6.314,75, 

no quadro geral de credores, classificado como trabalhista. A 

recuperanda e a administradora judicial se manifestam pela inclusão do 

crédito do habilitante (id 24907040 e 22942859). 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$ 6.314,75, resultante dos 

autos da reclamação trabalhista nº 0000362-56.2019.5.23.0006. 

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 a Administrador Judicial não se 

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

importância de R$ 6.314,75. 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 Pedro Justino de 

Moraes, no quadro de credores da recuperanda, no valor de R$ 6.314,75, 

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

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017070-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (ESPÓLIO)

ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMAIS INVASORES (EMBARGADO)

ANTONIO BENTO LÍDER DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA (EMBARGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017070-09.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: ELCY LARANGEIRA 

SOARES BASSAN ESPÓLIO: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN 

EMBARGADO: ANTONIO BENTO LÍDER DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA, 

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

manifestação do Ministério Público ter sido imbricada no id. n. 31544225, 

por meio da qual o i. Promotor de Justiça opina pela intimação da AGU para 

manifestar interesse no feito. Alternativamente, recomenda, em sendo o 

caso do entendimento deste Juízo ser competente para prosseguir na 

análise do processo, que seja designada audiência para tentativa de 

conciliação com a devida participação da AGU, do INCRA e da Comissão 

Pastoral da Terra, entre outras entidades. Pois bem, analisando os autos 

verifico que conquanto tenha sido realizada a remessa para a Justiça 

Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ, para decidir se havia interesse 

da União no presente feito, houve a determinação de devolução dos autos 

para esta Especializada, sob o fundamento de que o litígio versa sobre 

posse e está instaurado entre particulares, de modo que tal discussão não 

influi no direito de propriedade reconhecido em favor da União, através da 

Ação Reivindicatória nº 2009.36.03.005948-8 ajuizada pela União em face 

do Espólio de Marcelo Bassan e Elcy Laranjeira Soares Bassan(id. n. 

31334560- pág. 11 a 14). Todavia, com a devida vênia a r. decisão, 

verifico que assiste razão ao i. Promotor de Justiça na r. cota de id. n. 

31544225, ao pontuar que a Súmula 637 do c. STJ possivelmente não fora 

levada em consideração no decisum prolatado pelo Juízo Federal. A 

referida Súmula prevê que: O ente público detém legitimidade e interesse 

para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, 

podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o 

domínio. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 07/11/2019) Sobrepuja-se 

que, embora a Subseção Judiciária de Sinop tenha consignado que já teria 

decidido anteriormente pela inexistência de interesse jurídico que 

justificasse inclusão da União nesta ação possessória, tem-se que a 

Súmula em questão ainda não havia sido editada, haja vista que o 

indeferimento do pedido de intervenção da União se deu em 2015. 

Portanto, em se tratando de bem público, que a qualquer momento pode 

ser deferida a imissão na posse da União, através de cumprimento de 

sentença da ação reivindicatória que fora julgada procedente (id. n. 

31334543- pág. 37/40 31333890- pág.1/16), o que causará reflexos 

jurídicos nesta lide, entendo prudente a INTIMAÇÃO da União, através da 

AGU para manifestar eventual interesse neste feito e naquele sob o n. 

1017588-96.2020.8.11.0041, o que deverá ser providenciado pela 

Serventia deste Juízo. Saliento que, em que pese ter sido ajuizado 

cumprimento provisório de sentença pela União, visando o cumprimento da 

tutela provisória concedida nos autos n. 5891-77.2009.4.01.3603, 

consistente na ordem de imissão da União na posse da área em testilha, 

houve o julgamento sem resolução do mérito (id. n. 31334566 – pág. 3). 

Destarte, em se tratando de sentença não definitiva, mas apenas 

terminativa, posto que não analisado o mérito, ainda que haja a preclusão 

do referido decisum, o pedido de cumprimento de sentença poderá ser 

proposto novamente. Posto isso, no que pertine ao pedido de 

revigoramento da liminar formulado pelo autor (id. n. 31334560), verifico 

que a liminar deferida nestes autos (id. n.31326163 – pág. 13/37) 

confronta com a sentença proferida nos autos da reivindicatória julgada 

procedente em favor da União, ao passo que fora deferido o pedido de 

tutela provisória para determinar que os réus daquela demanda, ora 

autores desta, desocupassem integralmente a área. Estamos diante de 

uma enredada celeuma. De um lado, temos a liminar deferida nestes autos, 

no ano de 2014, em favor do autor, eis que demonstrada o exercício de 

sua posse longeva, em cognição sumária não exauriente. E que, diante 

das reincidentes invasões, os autores pugnam pelo revigoramento da 

liminar, que porém, cumpre-me salientar, fora determinado por este Juízo 

que as reintegrações e manutenções de posse pendentes de cumprimento 

em processos coletivos fossem suspensas, haja vista a impossibilidade 

de cumprimento por parte da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança 

Pública, consoante os Ofícios anexados nos ids. 31419281, 31419282 e 

31419283. De outro, uma sentença que julgou procedente o pedido da 

União, reconhecendo ocupação ilegal, devendo os réus, aqui autores, 

desocuparem a área no prazo estabelecido. Ocorre que a desocupação 

voluntária, por parte destes autores não ocorrera, tanto que fora ajuizado 

o cumprimento provisório da sentença da ação reivindicatória para que 

fosse efetivada a imissão na posse pela União, mas fora julgado sem 

resolução do mérito, tendo em vista que a União demonstrou não possuir 

meios próprios para garantir a proteção e manutenção do imóvel pelo 

período necessário até o trânsito em julgado da ação. Revela-se oportuno 

mencionar que fora anexado aos autos pelo MP cópia das decisões 

proferidas no bojo dos autos sob o n. 1035126-65.2019.4.01.0000, em 

trâmite no egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que o Espólio 

de Marcelo Bassan pugnou pela atribuição de efeito suspensivo à 

apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da 

Subseção Judiciária de Sinop (id. n. 31544233 e 31544237). Pois bem, em 
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consulta aos referidos autos em trâmite perante o e. TRF/1ª Região, 

verifica-se que inicialmente o pleito de efeito suspensivo fora indeferido. 

Empós, o pedido de atribuição do referido efeito foi concedido “tão 

somente para postergar a imissão e o ingresso da União na posse do 

imóvel para o dia 07 de janeiro de 2020” - ipsis litteris. Em seguida, tendo 

sido pleiteada reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de 

concessão do efeito suspensivo à apelação interposta, foi mantida a 

decisão em seus próprios termos. Portanto, com o intuito de evitar maior 

confronto entre uma decisão que revigoraria a liminar deste autor e uma 

sentença que determina a desocupação do Espólio de Marcelo Bassan, 

bem como por crer que este Juízo possivelmente não detém competência 

para processar e julgar esta demanda, INDEFIRO o pedido de 

revigoramento da liminar, até porque ainda que houvesse o deferimento, 

não seria cumprido tão depressa, conforme as razões expostas no Ofício 

n. 018/2020 – GAB2VC (id. n. 31419283). Ao que parece, o autor desta 

demanda tem buscado o revigoramento da medida liminar, 

independentemente de seu cumprimento (id. n. 31429079), para subsidiar 

o recurso de Apelação interposto perante o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Subseção 

Judiciária de Sinop, nos autos da Ação Ordinária nº 

0005891-77.2009.4.01.3603 (ou 2009.36.03.005948-8), que julgou 

procedente o pedido da União, reconhecendo a propriedade do Ente 

Federal sobre o imóvel denominado Fazenda Araúna, com extensão de 

14.796,0823 hectares, localizado no Município de Novo Mundo. Outrossim, 

no que versa o pleito de que este Juízo determine ou autorize que a Polícia 

Militar realize uma operação de desarmamento na área sub judice, impende 

a transcrição do art. 1º da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a 

competência desta Vara Especializada: “processar e julgar as ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos 

e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados”.(grifei) Além disso, verifico que de acordo com 

o Relatório Circunstanciado nº 01/13ª CIPM/ 15º CR/ 2020 (id. n. 

31346494), já fora realizada constatação in loco pela Polícia Militar, 

ocasião em que fora encontrada uma arma de fogo que restou 

apreendida. No entanto, por cautela, DETERMINO que seja OFICIADA a 

Polícia Militar, 15º Comando Regional, 13ª Companhia Independente de 

Polícia Militar, que já acompanha o caso, acerca dos fatos noticiados na 

petição do id. n. 31429079 e id. n. 3149920 para tomar as providências 

cabíveis. De mais a mais, deixo, por ora, de designar audiência de 

conciliação recomendada pelo parecer Ministerial, vez que em razão da 

pandemia causada pelo COVID-19, restou vedada a designação de atos 

presenciais, conforme o art. 3º da Resolução 314 do CNJ de 20 de abril de 

2020. À Escrivania, ORDENO que cumpra a decisão do id. n. 31360341, no 

que versa a exclusão dos ids. n. 31338673 – pág. 1 até o id. n. 

31339016-pág. 7, posto que a demanda sob o n. 22785-93.2013.811.0041 

(cód. 816340) fora distribuída virtualmente e agora está sob o n. 

1017588-96.2020.8.11.0041, apensa a esta. Intime-se as partes, via DJE. 

Expeça-se o necessário. Dê-se ciência ao MPE. Às providências. Cuiabá, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1171713 Nr: 40869-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRNEY MILANI, ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, VALTER 

CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VALDECI CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

VALMIR VANI DE OLIVEIRA, ADEMIR PEREIRA CUNHA, DEMAIS 

POSSEIROS, DANGELO FERNANDES VIEIRA, JUNIOR DE SOUZA DOS 

SANTOS, ADILSON VICENTE FERREIRA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DE PARANAÍTA/MT, GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA, 

HELITON DA SILVA DELFINO, JULIO CESAR FERNANDES DA SILVA, 

TATIANE FRATA, ALESSANDRO PIMENTEL DA SILVA, FABIANO INACIO 

DE ALMEIDA, VALDECIR CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, VANDERCI SALA 

MORENO, LUCIANO DE LIMA MATOS, MARCELO EDSON DOS SANTOS, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MANUEL EDSON DOS SANTOS, LUIZ 

CARLOS GRAF, CELIO APARECIDO CASTURINO, ANDERSON RONDON, 

GILBERTO SANSÃO, CLAUDIO ROBERTO CONTI, SEBASTIÃO 

MARCHILITS, IRENE FERNANDES COSTA PEREIRA, CLAUDINEI NORATO 

DA SILVA, LORI CLER CAMILO, FÁTIMA APARECIDA CASTRIANI PEREIRA, 

ANTONIO MARCOS NORATO DA SILVA, JONAS TABORDA, WALISSON 

OLIVEIRA PEREIRA, TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA, 

CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA, MARIA LUCIA DE LIMA RAMOS, 

CLEVERSON DA SILVA QUIRINO, JOSE DE AZEVEDO, WILSON JOSE 

AMORIM DA SILVA, GEICE RAFAEL DE AZEVEDO, ELEANDRO BATISTA, 

JOSÉ LISBINSKI, NATEL VASSELECHEN, VANDERLEI AFONSO DE 

CARVALHO, ADRIANA SOARES BITENCOURT, GIDIONE TEDARDI 

VASQUES, DEUSDETE LOPES, ALOISIO PETERSON, JOSÉ BEZERRA DE 

SOUZA, WILIAN FERNANDES CAVALHIER, NILVA DE FÁTIMA PEREIRA, 

SUELI BISPO FELIX, CARLOS ALBERTO DE FREITAS FERREIRA, MATEUS 

MACHADO, AMARILDO FAUSTO DE FREITAS, SIDINEI PAULO MEYER, 

ANDERSON JUVINIANO DE LIMA, ARNALDO SEBASTIÃO DA SILVEIRA, 

AYRTON SENNA CAMILO TOSO, RUTE MARIA POTHIN, SILVANE 

JUVINIANO DE LIMA, ANDREIA JUVINIANO DE LIMA, JANES VANCIR 

CÂMARA, GILSON ALBERTO CÂMARA, ZILDA BRAGA DA COSTA, 

ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT, IVO ETORE BALSAN, IVAR PEDRO 

BALSAN, IVANILDE DA SILVA ROSA, JOSUEL TABORDA, JAIR MARTINS 

GINES, NELSON PEREIRA DA SILVA, LUCINEI BARBOSA DE LIMA, ALINE 

KELLY RODRIGUES, WESLEY FRANCISCO DA SILVA, ENEIDE PAULO DA 

SILVA, TIAGO RIBEIRO BITENCOURT, AXIEL VIEIRA, KARINA CRUZ 

AZEVEDO, VALDIR MARGATTO, EURICO BORCK FLORES, NAIR 

RODRIGUES MARINS, MARILENE ARAÚJO DE SOUZA, ROBERTO MIGUEL 

CÂMARA, MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO OLIVEIRA, MANOEL 

DA CRUZ MAGALHÃES, EDSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO, DIOGO 

SCALZER DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA FILHO, NAIR 

MARTINS GINES, ERNESTINO DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES 

BITENCOURT, SIDNEIA RIBEIRO BITENCOURT, ANGELICIA DE MEDEIROS 

MARTINS, CARLA FELIX FERREIRA, SILVANO SOARES BITENCOURT, 

LEANDRO ALARCON, ANA MARIA VIEIRA DO ROSÁRIO, IZAIAS DA 

SILVA, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E TRABALHADORES RURAIS 

DA GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA MELHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DOS ANJOS R. C. 

GOMES - OAB:20.238, KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - 

OAB:MT 12.722, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7.720-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835/MT, CELSO SALES JUNIOR - 

OAB:11111-B/MT, ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811

 Destarte, REJEITO o pedido formulado de reconsideração, por não se 

tratar de via adequada para postular a pretensão trazida nestes autos. No 

que pertine a concessão de prazo ao réu para a retirada dos bens, esta 

se deu com base na decisão de fls. 1.516/1.517, que revigorou a medida 

liminar e autorizou aos réus a retirada de pertences pessoais e eventuais 

frutos que estivessem prontos para a colheita. Ademais, foi certificado 

pelo Oficial de Justiça que o réu Manoel Bittencourt deixou rebanho de 

gado na área. Inclusive, o próprio autor reconhece à fl. 1.565, no segundo 

parágrafo, que o réu possui gado no local, vez que pugnou pela “busca e 

apreensão de bens dos réus, notadamente os semoventes que se 

encontram no interior da propriedade do autor (...).” Em que pese o autor 

alegar a não intimação do pedido que pugnava pela retirada de bens, 

denota-se que a decisão de fl. 1.557, que deferiu o pleito do réu, 

consignou que a parte autora poderia acompanhar a remoção dos 

pertences, que deveria ocorrer de forma ordeira. Destarte, conquanto 

este Juízo tenha concedido prazo para a retirada dos bens que pertencem 

ao réu, tal deferimento deve abranger tão somente aos bens que, de fato, 

pertencem a Manoel Soares Bittencourt, cabendo ao autor impugnar 

especificamente aquilo que não é de propriedade do requerido, o que não 

fizera. Na verdade, o autor se limitou a aduzir que o réu não possui os 

bens na proporção alegada. Destaca-se que não houve impugnação do 

autor, a não ser quanto a um Freezer Consul 420 de duas bocas, ao 

tempo da elaboração da certidão exarada pelo Oficial de Justiça à fl. 

1.587. Neste sentido, caberá ao réu apresentar a nota fiscal do referido 

bem para comprovar que lhe pertence. Havendo eventual divergência 

quanto ao pertencimento dos bens, deverá ser certificado pelo Oficial de 

Justiça, bem como caberá as partes manifestarem apontando a quais 
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bens se referem, comprovando nos autos o que lhes pertencem. 

Intimem-se as partes.Comunique-se com URGÊNCIA, o Juízo Deprecado. 

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017070-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (ESPÓLIO)

ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMAIS INVASORES (EMBARGADO)

ANTONIO BENTO LÍDER DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA (EMBARGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017070-09.2020.8.11.0041. EMBARGANTE: ELCY LARANGEIRA 

SOARES BASSAN ESPÓLIO: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN 

EMBARGADO: ANTONIO BENTO LÍDER DO MOVIMENTO DOS SEM TERRA, 

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

manifestação do Ministério Público ter sido imbricada no id. n. 31544225, 

por meio da qual o i. Promotor de Justiça opina pela intimação da AGU para 

manifestar interesse no feito. Alternativamente, recomenda, em sendo o 

caso do entendimento deste Juízo ser competente para prosseguir na 

análise do processo, que seja designada audiência para tentativa de 

conciliação com a devida participação da AGU, do INCRA e da Comissão 

Pastoral da Terra, entre outras entidades. Pois bem, analisando os autos 

verifico que conquanto tenha sido realizada a remessa para a Justiça 

Federal, nos termos da Súmula 150 do STJ, para decidir se havia interesse 

da União no presente feito, houve a determinação de devolução dos autos 

para esta Especializada, sob o fundamento de que o litígio versa sobre 

posse e está instaurado entre particulares, de modo que tal discussão não 

influi no direito de propriedade reconhecido em favor da União, através da 

Ação Reivindicatória nº 2009.36.03.005948-8 ajuizada pela União em face 

do Espólio de Marcelo Bassan e Elcy Laranjeira Soares Bassan(id. n. 

31334560- pág. 11 a 14). Todavia, com a devida vênia a r. decisão, 

verifico que assiste razão ao i. Promotor de Justiça na r. cota de id. n. 

31544225, ao pontuar que a Súmula 637 do c. STJ possivelmente não fora 

levada em consideração no decisum prolatado pelo Juízo Federal. A 

referida Súmula prevê que: O ente público detém legitimidade e interesse 

para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, 

podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o 

domínio. (STJ. Corte Especial. Aprovada em 07/11/2019) Sobrepuja-se 

que, embora a Subseção Judiciária de Sinop tenha consignado que já teria 

decidido anteriormente pela inexistência de interesse jurídico que 

justificasse inclusão da União nesta ação possessória, tem-se que a 

Súmula em questão ainda não havia sido editada, haja vista que o 

indeferimento do pedido de intervenção da União se deu em 2015. 

Portanto, em se tratando de bem público, que a qualquer momento pode 

ser deferida a imissão na posse da União, através de cumprimento de 

sentença da ação reivindicatória que fora julgada procedente (id. n. 

31334543- pág. 37/40 31333890- pág.1/16), o que causará reflexos 

jurídicos nesta lide, entendo prudente a INTIMAÇÃO da União, através da 

AGU para manifestar eventual interesse neste feito e naquele sob o n. 

1017588-96.2020.8.11.0041, o que deverá ser providenciado pela 

Serventia deste Juízo. Saliento que, em que pese ter sido ajuizado 

cumprimento provisório de sentença pela União, visando o cumprimento da 

tutela provisória concedida nos autos n. 5891-77.2009.4.01.3603, 

consistente na ordem de imissão da União na posse da área em testilha, 

houve o julgamento sem resolução do mérito (id. n. 31334566 – pág. 3). 

Destarte, em se tratando de sentença não definitiva, mas apenas 

terminativa, posto que não analisado o mérito, ainda que haja a preclusão 

do referido decisum, o pedido de cumprimento de sentença poderá ser 

proposto novamente. Posto isso, no que pertine ao pedido de 

revigoramento da liminar formulado pelo autor (id. n. 31334560), verifico 

que a liminar deferida nestes autos (id. n.31326163 – pág. 13/37) 

confronta com a sentença proferida nos autos da reivindicatória julgada 

procedente em favor da União, ao passo que fora deferido o pedido de 

tutela provisória para determinar que os réus daquela demanda, ora 

autores desta, desocupassem integralmente a área. Estamos diante de 

uma enredada celeuma. De um lado, temos a liminar deferida nestes autos, 

no ano de 2014, em favor do autor, eis que demonstrada o exercício de 

sua posse longeva, em cognição sumária não exauriente. E que, diante 

das reincidentes invasões, os autores pugnam pelo revigoramento da 

liminar, que porém, cumpre-me salientar, fora determinado por este Juízo 

que as reintegrações e manutenções de posse pendentes de cumprimento 

em processos coletivos fossem suspensas, haja vista a impossibilidade 

de cumprimento por parte da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança 

Pública, consoante os Ofícios anexados nos ids. 31419281, 31419282 e 

31419283. De outro, uma sentença que julgou procedente o pedido da 

União, reconhecendo ocupação ilegal, devendo os réus, aqui autores, 

desocuparem a área no prazo estabelecido. Ocorre que a desocupação 

voluntária, por parte destes autores não ocorrera, tanto que fora ajuizado 

o cumprimento provisório da sentença da ação reivindicatória para que 

fosse efetivada a imissão na posse pela União, mas fora julgado sem 

resolução do mérito, tendo em vista que a União demonstrou não possuir 

meios próprios para garantir a proteção e manutenção do imóvel pelo 

período necessário até o trânsito em julgado da ação. Revela-se oportuno 

mencionar que fora anexado aos autos pelo MP cópia das decisões 

proferidas no bojo dos autos sob o n. 1035126-65.2019.4.01.0000, em 

trâmite no egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que o Espólio 

de Marcelo Bassan pugnou pela atribuição de efeito suspensivo à 

apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da 

Subseção Judiciária de Sinop (id. n. 31544233 e 31544237). Pois bem, em 

consulta aos referidos autos em trâmite perante o e. TRF/1ª Região, 

verifica-se que inicialmente o pleito de efeito suspensivo fora indeferido. 

Empós, o pedido de atribuição do referido efeito foi concedido “tão 

somente para postergar a imissão e o ingresso da União na posse do 

imóvel para o dia 07 de janeiro de 2020” - ipsis litteris. Em seguida, tendo 

sido pleiteada reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de 

concessão do efeito suspensivo à apelação interposta, foi mantida a 

decisão em seus próprios termos. Portanto, com o intuito de evitar maior 

confronto entre uma decisão que revigoraria a liminar deste autor e uma 

sentença que determina a desocupação do Espólio de Marcelo Bassan, 

bem como por crer que este Juízo possivelmente não detém competência 

para processar e julgar esta demanda, INDEFIRO o pedido de 

revigoramento da liminar, até porque ainda que houvesse o deferimento, 

não seria cumprido tão depressa, conforme as razões expostas no Ofício 

n. 018/2020 – GAB2VC (id. n. 31419283). Ao que parece, o autor desta 

demanda tem buscado o revigoramento da medida liminar, 

independentemente de seu cumprimento (id. n. 31429079), para subsidiar 

o recurso de Apelação interposto perante o Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Subseção 

Judiciária de Sinop, nos autos da Ação Ordinária nº 

0005891-77.2009.4.01.3603 (ou 2009.36.03.005948-8), que julgou 

procedente o pedido da União, reconhecendo a propriedade do Ente 

Federal sobre o imóvel denominado Fazenda Araúna, com extensão de 

14.796,0823 hectares, localizado no Município de Novo Mundo. Outrossim, 

no que versa o pleito de que este Juízo determine ou autorize que a Polícia 

Militar realize uma operação de desarmamento na área sub judice, impende 

a transcrição do art. 1º da Resolução 006/2014/TP, que estabelece a 

competência desta Vara Especializada: “processar e julgar as ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos 

e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados”.(grifei) Além disso, verifico que de acordo com 

o Relatório Circunstanciado nº 01/13ª CIPM/ 15º CR/ 2020 (id. n. 

31346494), já fora realizada constatação in loco pela Polícia Militar, 
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ocasião em que fora encontrada uma arma de fogo que restou 

apreendida. No entanto, por cautela, DETERMINO que seja OFICIADA a 

Polícia Militar, 15º Comando Regional, 13ª Companhia Independente de 

Polícia Militar, que já acompanha o caso, acerca dos fatos noticiados na 

petição do id. n. 31429079 e id. n. 3149920 para tomar as providências 

cabíveis. De mais a mais, deixo, por ora, de designar audiência de 

conciliação recomendada pelo parecer Ministerial, vez que em razão da 

pandemia causada pelo COVID-19, restou vedada a designação de atos 

presenciais, conforme o art. 3º da Resolução 314 do CNJ de 20 de abril de 

2020. À Escrivania, ORDENO que cumpra a decisão do id. n. 31360341, no 

que versa a exclusão dos ids. n. 31338673 – pág. 1 até o id. n. 

31339016-pág. 7, posto que a demanda sob o n. 22785-93.2013.811.0041 

(cód. 816340) fora distribuída virtualmente e agora está sob o n. 

1017588-96.2020.8.11.0041, apensa a esta. Intime-se as partes, via DJE. 

Expeça-se o necessário. Dê-se ciência ao MPE. Às providências. Cuiabá, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO 

BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018376-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO VELOZO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT15446-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018376-13.2020.8.11.0041. REQUERENTE: MARCIO VELOZO BRAGA 

REQUERIDO: ESTADO DO MATO GROSSO, REPRESENTADO PELA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA MULTA ajuizada por 

MARCIO VELOZO BRAGA, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

conforme descrito na exordial. Os autos foram distribuídos inicialmente 

para este Juízo. Entretanto, a teor do art. 1º do Provimento nº. 

004/2008/CM e art. 1ª da Resolução nº. 06/2014/TP, a competência da 

Vara Especializada em Direito Agrário cinge-se apenas aos conflitos 

possessórios coletivos rurais ocorridos dentro do Estado de Mato Grosso 

e aos conflitos possessórios individuais da Comarca de Cuiabá. Art. 1º do 

Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª Vara Criminal passa a ser 

denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 006/2014/TP: Atribuir à Vara 

Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e 

julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com elas relacionados. Destaquei. 

Assim, em análise aos pressupostos de admissibilidade da presente ação, 

verifico que o litígio em questão não se trata de matéria afeta a 

competência deste Juízo, posto que se trata de pedido de declaração de 

nulidade de auto de infração lavrado pela SEMA. Além disso, denota-se do 

endereçamento da peça vestibular que a ação deveria ter sido distribuída 

perante a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá. 

Nesse contexto, RECONHEÇO a incompetência do juízo Especializado em 

Direito Agrário para processamento e julgamento da presente demanda 

por não se tratar de matéria afeta deste Juízo especializado. 

Encaminhem-se os autos para redistribuição para a Vara Especializada do 

Meio Ambiente desta Comarca/MT. INTIMO a parte autora, por seu 

advogado, desta decisão. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado 

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1018423-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COLORADO ESPORTE CLUBE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA SCARPATT CAETANO OAB - MT21357/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018423-84.2020.8.11.0041. AUTOR: COLORADO ESPORTE CLUBE REU: 

JOAQUIM JONKEL MAGALHAES MELO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, com pedido de tutela 

antecipada inaudita altera parte ajuizada por COLORADO ESPORTE 

CLUBE, associação de fins esportivos, devidamente representada pelo 

Presidente Wellington Marques Gusmão, em desfavor de JOAQUIM 

JONKEL MAGALHÃES MELO, visando a proteção possessória de uma 

área utilizada como campo de futebol, localizada no Distrito de Baús, no 

Município de Acorizal. Em que pese a parte autora tenha mencionado ser 

proprietária e possuidora do campo de futebol, sua área não resta 

cabalmente delimitada e, portanto, não é possível identificar qual a área é 

objeto de esbulho pelo réu. A delimitação da área em litígio é imprescindível 

para indicação do objeto da lide, pressuposto sem o qual torna prejudicada 

a pretensão da parte. O egrégio Tribunal de Justiça, também, há muito 

tempo se posicionou no sentido, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL RURAL - 

NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

ESBULHADA - CARÊNCIA DA AÇÃO - OBSERVÂNCIA RECONHECIDA DO 

PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Nas ações 

possessórias, além demonstrar a presença dos requisitos prelecionados 

no artigo 927 do Código de Ritos, exige-se a delimitação do imóvel com a 

precisa definição de seus contornos. Ausente a descrição da área 

ocupada e objeto da reintegração de posse, o processo deve ser extinto, 

por inépcia da petição. Em se tratando de matéria eminentemente fática, 

em observância ao princípio da imediação, se deve sempre prestigiar as 

decisões proferidas na instância de piso. (Ap 72618/2008, DES. 

JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 25/09/2008)”. Isto 

posto, a parte autora deverá, no prazo de 15 dias, promover a delimitação 

precisa do objeto da lide, indicando de forma clara e precisa as áreas 

supostamente esbulhada pelo réu, inclusive se valendo de croqui, mapas 

e memorial descritivo, conforme dispõe o art. 225 da Lei de Registros 

Públicos, sob pena de indeferimento da petição inicial. No prazo acima 

mencionado, ainda, a parte autora deverá comprovar de forma clara e 

indubitável a forma como vinha exercendo sua posse, haja vista que toda 

documentação carreada no feito se presta para demonstrar a aquisição 

da propriedade e, portanto, não se presta para comprovar a sua 

pretensão. Destarte, em 15 dias, a parte autora deverá comprovar como 

vinha mantendo sua posse, se realizava limpeza, vistorias, como se dava 

o agendamento das partidas de futebol realizadas na área pelo clube 

esportivo, por exemplo. Desde já, saliento que, em que pese o art. 562 do 

CPC prever a possibilidade de o Juiz designar audiência para o autor 

justificar previamente o alegado, deixo de designar data para o referido 

ato solene, haja vista o atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19 

e em atenção ao art. 2º, §4º, da Portaria-Conjunta N. 249, de 16 de Março 

de 2020, como medida temporária de prevenção ao contágio. Sendo 

assim, o pedido de liminar será analisado com base nos documentos que 

forem colacionados aos autos. Cumprida a emenda ou decorrido o prazo, 

o que deverá ser certificado, volva-me concluso. Intime-se à autora, via 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1017588-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET OAB - MT7213-O 
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(ADVOGADO(A))

HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI OAB - MT16635-O (ADVOGADO(A))

ELCY LARANGEIRA SOARES BASSAN OAB - 974.538.038-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO DOS SEM TERRA E OUTROS (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017588-96.2020.8.11.0041. REPRESENTANTE: ELCY LARANGEIRA 

SOARES BASSAN ESPÓLIO: ESPÓLIO DE MARCELO BASSAN 

EMBARGADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA E OUTROS Vistos. Os 

presentes autos tramitavam fisicamente sob o n. 22785-93.2013.811.0041 

(cód. 816340). Contudo, em razão da conjuntura estendida a nível mundial 

ocasionada pelo COVID-19, bem como o pedido de urgência que constava 

nos autos em apenso (revigoramento de liminar), este Juízo entendeu por 

bem, a digitalização dos autos físicos e distribuição virtual. Salienta-se que 

a presente demanda está apensa a de n. 1017070-09.2020. 8. 11.0041, 

haja vista o reconhecimento da continência, consoante decisum lançado 

no id. n. 31326163 - pág. 16/17 daqueles autos. Explico ainda que, este 

processo não fora julgado extinto sem resolução do mérito, em razão da 

continência, mesmo sendo o pedido desta menos amplo, por ter sido 

ajuizado anteriormente àquela, cujo pedido é mais amplo. Destarte, a 

medida que se impõe é a reunião das demandas, de acordo com o art. 57 

do CPC. Posto isso, DETERMINO que se aguarde a intimação e posterior 

manifestação da AGU, conforme ordenado no id. n. 31619836 daqueles 

autos. Intime-se às partes. Cientifique-se a DPE e o MPE. Às providências. 

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

ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017596-73.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON ANTONIO BORTOLATTO (AUTOR)

NEIDE PEDRINI BORTOLATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT21066/O 

(ADVOGADO(A))

ANA LUIZA VAZ RAMOS OAB - MT25849/O (ADVOGADO(A))

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - MT12999-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS DE TAL (REU)

FERRUGEM (REU)

DIVINO DE TAL (REU)

CELSO DE TAL (REU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1017596-73.2020.8.11.0041. AUTOR: NELSON ANTONIO BORTOLATTO, 

NEIDE PEDRINI BORTOLATTO REU: DIVINO DE TAL, CELSO DE TAL, 

IZAIAS DE TAL, FERRUGEM Vistos etc. Trata-se de Ação de Manutenção 

de Posse com pedido de liminar inaudita altera parte ajuizada por NELSON 

ANTÔNIO BORTOLATTO e NEIDE PEDRINI BORTOLATTO, em desfavor de 

DIVINO DE TAL, CELSO DE TAL, ISAÍAS DE TAL, FERRUGEM e OUTROS, 

visando a proteção possessória da Fazenda Vista Alegre, localizada na 

BR 174, sentido Vilhena-RO, km 80, no município de Juína/MT. Os autos 

vieram-me conclusos após o douto Promotor de Justiça recomendar a 

designação de audiência de justificação (id. n. 31598356). Compulsando 

os autos, verifico que assiste em parte razão ao Parquet, razão pela qual 

ACOLHO PARCIALMENTE o parecer Ministerial e passo às seguintes 

deliberações: Em que pese o art. 562 do CPC prever a possibilidade de o 

Juiz designar audiência para o autor justificar previamente o alegado, 

deixo de designar data para o referido ato solene, haja vista o atual 

cenário da pandemia causada pelo COVID-19 e em atenção ao art. 2º, §4º, 

da Portaria-Conjunta n. 249, de 16 de Março de 2020, como medida 

temporária de prevenção ao contágio. Sendo assim, o pedido de liminar 

será analisado com base nos documentos que forem colacionados aos 

autos. Em que pese a parte autora tenha mencionado ser proprietária e 

possuidora da Fazenda Vista Alegre, a área onde recai a turbação 

provocada pelos réus não resta cabalmente delimitada. A delimitação da 

área em litígio é imprescindível para indicação do objeto da lide, 

pressuposto sem o qual torna prejudicada a pretensão da parte. O egrégio 

Tribunal de Justiça, também, há muito tempo se posicionou no sentido, 

vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - IMÓVEL RURAL - NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA EXATA 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA - CARÊNCIA DA AÇÃO - 

OBSERVÂNCIA RECONHECIDA DO PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO - RECURSO 

IMPROVIDO. Nas ações possessórias, além demonstrar a presença dos 

requisitos prelecionados no artigo 927 do Código de Ritos, exige-se a 

delimitação do imóvel com a precisa definição de seus contornos. Ausente 

a descrição da área ocupada e objeto da reintegração de posse, o 

processo deve ser extinto, por inépcia da petição. Em se tratando de 

matéria eminentemente fática, em observância ao princípio da imediação, 

se deve sempre prestigiar as decisões proferidas na instância de piso. 

(Ap 72618/2008, DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2008, Publicado no DJE 

25/09/2008)”. Isto posto, a parte autora deverá, no prazo de 15 dias, 

esclarecer se a turbação recai sob toda a extensão da Fazenda Vista 

Alegre ou em sendo parte da área, promover a delimitação precisa do 

objeto da lide, indicando de forma clara e precisa as áreas supostamente 

turbada pelos réus, inclusive se valendo de croqui e mapas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. No prazo acima mencionado, ainda, a parte 

autora deverá comprovar de forma clara e indubitável a forma como vinha 

exercendo sua posse, haja vista não ter sido demonstrado o suficiente 

para o deferimento da liminar possessória. Destarte, em 15 dias, a parte 

autora deverá comprovar como vinha mantendo sua posse, se realizava 

limpeza, vistorias, bem como se eventualmente erigiu benfeitorias nessa 

área, comprovar o início do projeto de plano de manejo. Nesse interim, 

deverá esclarecer quando iniciou e como se deu a turbação da posse. No 

prazo assinalado, em homenagem ao princípio da vedação a decisão 

surpresa (art. 10 do CPC), a parte autora deverá manifestar se a presente 

demanda se encaixa na competência desta Especializada, que se 

encontra regulamentada pelo Provimento e Resolução, in verbis: Art. 1º do 

Provimento nº. 004/2008/CM (...) III – a 7ª Vara Criminal passa a ser 

denominada Vara Especializada em Direito Agrário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar ações que envolvam 

conflitos fundiários coletivos (art. 82, III, CPC) dentro do Estado de Mato 

Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da 

Constituição Federal. Art. 1º. Resolução nº. 006/2014/TP: Atribuir à Vara 

Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: Processar e 

julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro 

do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos 

termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, 

assim como os processos que envolvam conflitos possessórios 

individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da 

competência o processo e julgamento dos crimes praticados em 

decorrência dos conflitos agrários ou com elas relacionados. -Destaquei. 

Cumprida a emenda ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado, 

colha-se parecer do MPE. Em seguida, volva-me concluso para análise da 

competência desta Especializada e demais providências cabíveis. 

Intime-se à autora, via DJE. Às providências. Cuiabá, data registrada no 

sistema. (assinado digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1036814-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PLISB COMERCIAL E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SANTIAGO FORTES MUNIZ OAB - SP149737 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUROMIL SPIGOLON JUNIOR (REU)

PET MANIA - COMERCIO E SERVICOS PARA ANIMAIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1036814-92.2017.8.11.0041. AUTOR(A): PLISB COMERCIAL E 

PARTICIPACOES LTDA REU: PET MANIA - COMERCIO E SERVICOS PARA 
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ANIMAIS LTDA - ME, AUROMIL SPIGOLON JUNIOR Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que embora a testemunha ROGERIO 

JOAQUIM MENDES tenha sido inquirida em audiência instrutória, não 

consta nos autos vídeo de seu depoimento, razão pela qual procedo a 

regularização, incluindo a gravação realizada 06/12/2019. Posto isso, 

faculto manifestação às partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

termo com ou sem manifestação, volva-me concluso para julgamento. 

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

digitalmente) CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000045-62.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANTONIO BIAVA (AUTOR(A))

GLEICY MARIA DE MORAES BIAVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS VINICIO LIMA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Processo: 

1000045-62.2019.8.11.0026. AUTOR(A): MARIO ANTONIO BIAVA, GLEICY 

MARIA DE MORAES BIAVA REU: JONAS VINICIO LIMA Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Interdito Proibitório cumulada com tutela provisória ajuizada por 

MARIO ANTONIO BIAVA e GLEICY MARIA DE MORAES BIAVA, em 

desfavor de JONAS VINICIO LIMA, conforme os termos esposados na 

inicial. Os autos foram inicialmente distribuídos perante o Juízo da Vara 

Única da Comarca de Arenápolis, que declinou a competência da presente 

ação para a 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário, desta 

Capital, tendo em vista a Resolução nº 07/2008/OE e Provimento nº 

04/2008 – Conselho da Magistratura/TJMT( id. n. 18026250). Instado a se 

manifestar, o Promotor de Justiça recomendou a intimação da parte autora 

para emendar à inicial, no que versa a delimitação da área e comprovação 

do exercício da posse (id. n. 20625873). Decisum lançado no id. n. 

21228590 determinou a emenda à inicial, devendo a parte autora 

esclarecer quem eram de fato os integrantes do polo passivo, delimitar a 

área, comprovar o exercício da posse e adequar o valor atribuído à causa. 

No id. n. 31513367, a parte autora desistiu do feito. O MP não se opôs ao 

pleito (id. n. 31593574). Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento e Decido. É lícito à parte desistir da ação e, uma vez 

homologado seu pedido, o processo é extinto nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC. Fredie Didier Junior, assevera que: “A desistência do 

prosseguimento do processo ou desistência da ação é um negócio jurídico 

uniliteral do demandante, a princípio sem necessidade do consentimento 

do réu, pelo qual ele abdica expressamente da sua posição processual 

(autor), adquirida após o ajuizamento da demanda[1]”. O parágrafo único 

do art. 200 do CPC dispõe, também, que a desistência somente produz 

efeito após homologada pelo juízo, conforme vejamos: “Art. 200. Os atos 

das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais. Parágrafo único. A desistência da ação só 

produzirá efeitos após homologação judicial”. Compulsando os autos, 

verifico que a procuração outorgada a Patrono da causa lhe confere 

poderes especiais para requerer a desistência da ação (id. n. 17658406). 

Além disso, não houve apresentação de contestação por parte dos réus, 

sequer foi determinada a citação a citação. Isto posto, não havendo mais 

razão para tramitação desta demanda, diante do expresso pedido de 

desistência da parte autora, bem como da ausência de contestação da 

parte ré, nos termos do art. 200 e art. 485, VIII, ambos do CPC, homologo o 

pedido de desistência e, por conseguinte, julgo extinta, sem resolução do 

mérito, a presente ação possessória. Deixo de condenar em custas e 

honorários, em razão da não apresentação de contestação. Decorrido o 

prazo legal, certifique-se a preclusão recursal desta sentença. Empós, 

remeta-se ao arquivo com as baixas e anotações de praxe. P.I.C. Cuiabá, 

data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Carlos Roberto Barros 

de Campos Juiz de Direito [1] Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual 

civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento / Fredie Didier Jr. – 20. ed. – Salvador: ed. JusPodivm, 2018.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1015059-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (REPRESENTADO)

 

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 seu(s) advogado(s) e via DJE, para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca da Certidão juntada aos autos 

no Id. 28535566, requerendo o que entender de direito. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1017888-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKEN CONFECCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES OAB - SP118880 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017888-58.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: TOKEN CONFECCOES LTDA REQUERIDO: CONDOMINIO 

CIVIL PANTANAL SHOPPING Vistos. Intime-se a parte autora para em 15 

(quinze) dias recolher as custas processuais do ingresso da presente 

demanda, sob pena de ver cassada a decisão de Id. 31511357. No mesmo 

prazo, deverá a autora aditar a petição inicial nos moldes do art. 303, § 1º, 

inc. I do Código de Processo Civil. Ás providências. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024145-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

LUZINETE AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JANETE AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JOAIR AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JUAREZ DE AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

JOANIL DE AGUIAR E SILVA (AUTOR(A))

ISABEL CRISTINA DE MIRANDA (AUTOR(A))

ZILMEIRE MARIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

SONIA MARCIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

HERMELINDA APARECIDA DA SILVA GOMES (AUTOR(A))

JOSE BENEDITO DE MIRANDA (AUTOR(A))

HERMINIA DA SILVA JARDIM (AUTOR(A))

MARIA AGOSTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

JESSIANE LIMA DA SILVEIRA (AUTOR(A))

CANDIDO FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

JOSE POLICARPO SERRA JARDIM (AUTOR(A))

MARINA SUBTIL DE OLIVEIRA ARAUJO (AUTOR(A))

MIGUELINA DA SILVA CUNHA (AUTOR(A))

KARINNA KASSIA DE MIRANDA (AUTOR(A))

GLORIA AGUIAR SILVA (AUTOR(A))

MARILENE DE SOUZA CORDEIRO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024145-41.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAIR AGUIAR SILVA, MIGUELINA DA SILVA CUNHA, GLORIA AGUIAR 

SILVA, JOANIL DE AGUIAR E SILVA, JANETE AGUIAR SILVA, JUAREZ DE 

AGUIAR SILVA, LUZINETE AGUIAR SILVA, JOACIR AGUIAR SILVA, 

HERMELINDA APARECIDA DA SILVA GOMES, JOSE BENEDITO DE 

MIRANDA, ZILMEIRE MARIA DE MIRANDA, SONIA MARCIA DE MIRANDA, 

ISABEL CRISTINA DE MIRANDA, KARINNA KASSIA DE MIRANDA, MARINA 

SUBTIL DE OLIVEIRA ARAUJO, JESSIANE LIMA DA SILVEIRA, CANDIDO 

FERREIRA DA COSTA, JOSE POLICARPO SERRA JARDIM, HERMINIA DA 

SILVA JARDIM, MARIA AGOSTINHA DA SILVA, MARILENE DE SOUZA 

CORDEIRO REU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, 

BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS 

S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Vistos, etc Defiro o pedido de ID. 

24015560, em conseqüência, prorrogo por mais 15 (dez) dias o prazo 

para cumprimento da determinação de ID. 23495417. Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se, vindo-me a seguir conclusos. Intime-se 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056420-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA METAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO PARDAL OAB - SP134648 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1056420-38.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANANDA METAIS LTDA EXECUTADO: ETHOS LOCADORA E SERVICOS 

DE ENGENHARIA EIRELI - EPP Vistos, Diante do exposto, havendo 

tentativas infrutíferas para a intimação do réu, o autor pretende a citação 

por hora certa no endereço citado em ID 29263488. Frente às diversas 

tentativas de citação frustradas, defiro o pedido de citação por hora certa, 

devendo o oficial de justiça observar as regras do caput e parágrafo 

único do artigo 252 do NCPC. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juíz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025743-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GILIOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA BENEDITA SANTANA (EXECUTADO)

ADAIR JOSE VITAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025743-93.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CAIO GILIOLI EXECUTADO: ADAIR JOSE VITAL, JORGINA BENEDITA 

SANTANA Vistos, etc. Defiro o pedido de ID. 31064730 Expeça-se 

mandado de penhora e avaliação do imóvel indicados no ID. 13962633, os 

quais se encontram descritos na certidão da oficial de justiça. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041070-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA NUNES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

GIOVANI SOARES RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1041070-44.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA 

REQUERIDO: GIOVANI SOARES RAMOS, SILVIA NUNES DE OLIVEIRA 

Vistos, Expeça-se Carta Precatória a Comarca de Chapada de Guimarães 

para proceder a tentativa de citação do requerido, observando-se o 

endereço indicado pelo exequente na petição de ID. 31228511. Intime-se. 

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

Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1049721-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FATIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES OAB - MT16415/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO GOMES (REQUERIDO)

MIGUEL FERRAZ GUERCHI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1049721-31.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: ELISABETE FATIMA SILVA REQUERIDO: LUIZ ANTONIO 

GOMES, MIGUEL FERRAZ GUERCHI Vistos. Compulsando os autos, 

verifico que o AR de ID. 27869854, concernente à citação da parte 

Executada, retornou assinado por terceiros. Desta feita, INTIME a parte 

Autora para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se e/ou indicar novo 

endereço da parte Reclamada, sob pena de arquivamento. Após, 

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

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025743-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO GILIOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE DE MELLO CERQUEIRA MAZZER OAB - MT19676-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGINA BENEDITA SANTANA (EXECUTADO)

ADAIR JOSE VITAL (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE 

EXEQUENTE 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 Penhora e Avaliação 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-94 DESPEJO

Processo Número: 1018114-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING (AUTOR(A))

BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO(A))

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA LINHARES BARBOSA TAVARES FERREIRA (REU)

 

Intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029216-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON DORIAN DE LIMA GOMES (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))

 

Intimação da parte executada para que se manifeste sobre a petição de ID 

28915341, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028739-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO NUNES 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))

 

Intimação da parte autora, para que junte cópia legível dos documentos 

pessoais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010770-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE FREIRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010770-31.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

RONALDO JOSE FREIRE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Intime-se o requerente para, no prazo impreterível de 05 

(cinco) dias, cumprir de forma integral o despacho retro (id. 30377068), 

juntando documento que comprove a ocorrência do sinistro, sob pena de 

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

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

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017036-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA 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)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

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

CAIXA SEGURADORA S/A REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Diante do desinteresse da parte 

autora na realização de audiência de conciliação, bem como primando pela 

aplicação do principio da celeridade processual, deixo de nesse primeiro 

momento designar audiência de conciliação ou mediação conforme 

previsto no art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida para, querendo, 

contestar a presente ação e informar se tem interesse na realização de 

audiência de conciliação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, fazendo 

constar 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). Cumpra-se. Cuiabá - MT, data registrada 

no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015162-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FERNANDES 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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015162-14.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMANDA FERNANDES SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, Considerando o despacho de id. 31580238 onde foi 

determinado que a parte autora colacionasse aos autos documentos que 

comprove sua condição de hipossuficiência, verifico que na petição de id. 

31580235 e seguintes, a requerente juntou cópia de comprovante de 

endereço, deixando, contudo, de juntar a cópia de documentos que 

comprove sua condição de hipossuficiência. Desta forma, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos a cópia 

de documentos que comprove sua condição de hipossuficiência de forma 

legível, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, data registrada no sistema. Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016294-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON MARCOS DOMINGOS DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016294-09.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON MARCOS DOMINGOS DA CRUZ REU: PORTO SEGURO 

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

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

que deverá colacionar aos autos os documentos de id. 31581909 de 

forma legível. Às providências. Cuiabá - MT, data registrada no sistema. 

Jorge Alexandre Martins Ferreira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009980-47.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

TARLLEY GERDSON PINTO DURAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-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: 1011469-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RENAN DA COSTA 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: 1026949-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI FELIPPI (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))

 

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

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

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

Petição de Pagamento Voluntário postulando o que entenderem de direito. 

Nada Mais.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010903-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO DE FREITAS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VICTOR SOUSA PIO OAB - MT22670/O (ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA OAB - DF15118 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ . AUTOS 1010903-78.2017 Vistos, etc. Diante da decisão 

proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009120-72.2020, pela 

Desembargadora Relatora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, declaro 

o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com base no disposto 

no Art. 147 do CPC. Diante disso, determino a remessa destes autos ao 

meu substituto legal, a quem incumbirá, doravante, o prosseguimento do 

feito. Promovam as anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Cuiabá, data registrada no sistema. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023670-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA XAVIER BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA LEAL DA SILVA OAB - MT0016793A (ADVOGADO(A))

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCEITO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (REU)

MARDEM AUGUSTO SILVA MORAES (REU)

ACOFORTE IND E COM DE ACO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES OAB - MT9802-N 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1023670-51.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 81.271,97 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

AMANDA XAVIER BATISTA Endereço: RUA ARUAQUE, 02, (RES PARQUE 

DAS AMÉRICAS, PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78144-000 

POLO PASSIVO: Nome: MARDEM AUGUSTO SILVA MORAES Endereço: 

RUA AMÉRICO VESPÚCIO, 66, PARQUE UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-030 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 Autora é possuidora de uma casa, localizada na 

Rua Arauque nº 02, Residencial Parque das Américas, Bairro Jardim 

Petrópolis, em Várzea Grande – MT. Trata-se de casa popular, feita no 

estilo de conjunto habitacional, que foi adquirida pronta e lhe foi entregue 

apenas com o mínimo necessário para que lá pudesse fixar residência. 

Tão logo instalada a residência a autora descobriu-se grávida e visando 

implementar melhorias no seu imóvel, de modo a torna-lo um lugar mais 

seguro, amplo, adaptado e mais aconchegante para o novo membro da 

família, contratou os serviços dos réus para que realizassem uma reforma 

geral. Frisa-se que o objetivo principal da reforma residencial se deu em 

razão da gravidez da Autora e da necessidade de acolhimento da filha 

que chegaria em breve. O Contrato de Prestação de Serviços1 fora 

firmado com os réus em 29 de dezembro de 2016 e seu objeto foi a 

CONFECÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA, PARA A DEFINIÇÃO E 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, a CONFECÇÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO 

DE TODOS OS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS e a própria execução 

da obra, incluso a DEMOLIÇÃO DE PAREDES, CONSTRUÇÃO DE MURO, 

CONSTRUÇÃO DE EDÍCULA E AMPLIAÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL, tudo no 

prazo de 60 (sessenta) dias úteis. O preço da empreitada - INCLUINDO 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA – foi fixado em R$ 

44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais) 2 e fora parcelado da 

seguinte maneira: 1º Pagamento: R$ 2.000,00 (dois mil reais) – no 

momento da assinatura do contrato para confecção de 3 (três) maquetes 

eletrônicas. 2º Pagamento: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) – no dia 

01/01/2017, para a compra de materiais e outras despesas, que foi 

realizado por transferência bancária3. 3º Pagamento: R$ 5.000,00 (cinco 
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mil reais), com vencimento em 01.02.2017, cheque n. 000044. 4º 

Pagamento: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com vencimento em 15 de maio 

de 2017, cheque n. 000045. 5º Pagamento: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com vencimento em 01 de junho de 2017, cheque n. 000046. Desde o 

início, o contrato não foi cumprido pelos réus. O que lhe foi entregue como 

sendo a Maquete Eletrônica tratavase, apenas, de algumas fotos da tela 

de um computador, que foram encaminhadas a Autora via rede social 

WhatsApp. Da mesma forma, também não lhe foi entregue o Memorial 

Descritivo dos serviços para a execução. E mais, contrariando totalmente 

o que pactuaram por escrito, os réus, subcontrataram a prestação de 

serviços para um senhor de nome Elias de Souza, sem o conhecimento da 

Autora. Com relação à execução da obra, os réus deram início aos 

trabalhos, construíram o muro, demoliram parte da construção que deveria 

sofrer a ampliação e reforma e deram início nos trabalhos de construção 

da edícula. Acontece que, após o pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais) do contrato – ou seja, QUANDO FOI PAGO MAIS DA 

METADE DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, os réus, ABANDONARAM A 

OBRA, rescindindo, assim, sem comunicado prévio, o contrato celebrado 

entre as partes, deixando os materiais de construção e as ferramentas 

totalmente expostos, à mercê de furtos e eventos da natureza. Em 

16/03/2017 a Autora tomou conhecimento que sua obra estava 

abandonada; acorreu ao local e pode constatar a ausência dos 

trabalhadores e a falta de materiais de construção, bem como de 

ferramentas por ela adquiridas. Diante da situação, e considerando que os 

réus já haviam executado 33,42% da obra, conforme laudo expedido pelo 

Eng. Éder Barros Miranda (DOC. Anexo), amigavelmente, a Autora tentou 

um acordo com os réus, nos seguintes termos: Solicitou o reembolso do 

valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais); A devolução dos cheques n. 

000045 e 000046, que somam o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e; Em 

contrapartida não aplicaria as sanções referentes a rescisão contratual 

que os réus deram causa. Apesar das propostas serem bastantes 

vantajosas para os Réus, eles não as aceitaram. Malograda tentativa de 

conciliação e para evitar prejuízos ainda maiores, a Autora sustou os 

Telefones: 65 9962- 5404 e 65 3642-3174 • maurozancardoso@gmail.com 

Rua I, Nº 105 • Ed. Eldorado • Hill Office, Sala 46, Jd. Alvorada • Cuiabá/MT 

• CEP: 78048-487 Cheques nº 000045 e 000046, e contratou nova 

empresa para a conclusão dos trabalhos. Acontece que, os Réus de 

inteira má-fé, mesmo depois de abandonar a obra, passaram os cheques 

adiante, descontando-os numa empresa de Factoring, denominada 

Conceito Fomento Mercantil. A Factoring, por sua vez, apresentou os 

cheques para compensação, que foram devolvidos pelo banco sacado, 

em razão de estarem sustados em decorrência de desacordo comercial. 

Assim, a Factoring, na tentativa de receber os valores referente aos 

cheques, através do Senhor de nome Sérgio (65 9690-8984), que se 

apresentou como funcionário da factoring, passou a constrangê-la, 

exigindo o pagamento dos valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

referente ao cheque 000045 e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), constantes 

no cheque 000046, sob ameaça de levar os títulos a protesto. A Autora 

não deve tais valores, pois como foi dito alhures, os réus não concluíram a 

empreitada e rescindiu o contrato sem justo motivo, deixando a obra 

inacabada e abandonada, razão pela qual não poderia ter levado tais 

cheques à compensação. III - DAS PERDAS E DANOS Uma vez que os 

réus abandonaram a obra, a Autora viu-se obrigada a contratar a empresa 

RD CONSTRUÇÕES LTDA ME, que cobrou R$ 12.680,00 (doze mil 

seiscentos e oitenta reais) para consertar os erros deixados pela antiga 

construtora e concluir a reforma, conforme a Autora tinha planejado. As 

despesas com a aquisição das novas ferramentas e materiais de 

construção somam R$ 8.693,87 (Oito mil seiscentos e noventa e três reais 

e oitenta e sete centavos), visto que diversos deles, foram furtados da 

residência em litígio e outros, se deterioraram, quando do abandono da 

obra pelos réus. A quantia final que deve ser indenizada por perdas e 

danos soma R$ 21.643,87 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e três 

reais e oitenta e sete centavos). Conforme estabelece O Código Civil, a 

parte lesada pelo inadimplemento do contrato pode pedir perdas e danos, 

que abrangem além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente 

deixou de lucrar. Vejamos a redação do art. 475 do Código Civil, que 

determina: “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do 

contrato, se não preferir exigir-lhe a resolução o cumprimento, cabendo, 

em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Se não 

bastasse, especificamente, o artigo 624 4 do Código Civil dispõe que dada 

a suspensão da obra sem justa causa, o empreiteiro responderá por 

perdas e danos. IV - DANO MORAL Incontáveis tem sido os abalos 

psíquicos e emocionais sofridos pela Autora, principalmente diante da sua 

recém condição materna, e, também, à sua imagem perante amigos e a 

sociedade como um todo. Isto, em grande parte, está relacionado aos 

sofrimentos, angústias e humilhações que passou durante a gestação e, 

principalmente depois que a obra foi abandonada, e ainda passa, a cada 

vez que recebe uma ligação/mensagem da empresa de Factoring fazendo 

cobranças e exigências em seu celular. Todos esses fatos provocaram 

muito estresse, decorrendo no aumento da pressão arterial e resultando 

no diagnóstico de pré-eclâmpsia da Autora, o que a obrigou promover o 

nascimento prematuro da sua filha, que para sobreviver teve que ser 

internada por mais de dez dias numa UTI Neonatal. Não obstante, a Autora 

ainda tem que lidar com o fato do risco de perder o emprego, pois, na 

condição de bancária, há uma cláusula contratual que a impede de ter seu 

nome/CPF vinculado a banco de dados de pessoas com restrições 

financeiras e no Cadastro de Cheques Sem Fundos. Pelo que se vê, 

Excelência, o que era um sonho de ter uma casa ampla e mais confortável 

para o recebimento da filha, acabou num pesadelo, com obras 

inacabadas, cheques devolvidos, mais despesas, ameaça de Factoring, 

risco de perda de emprego, doenças, nascimento prematuro da filha, 

internação em UTI e sofrimento desnecessário da mãe, da recém-nascida 

e dos familiares e amigos da Autora. Para que haja o dever de indenizar é 

necessário que se preencha determinados requisitos: conduta dolosa ou 

culposa do agente, dano e nexo de causalidade. A Conduta dolosa 

praticada pelos agentes, ora Réus, restou caracterizada na quebra da 

relação contratual – no momento do abandono da obra, ocasionando a 

perda do prazo de entrega, o perecimento e furto de materiais, o 

enriquecimento sem causa. Em contrapartida e de boa-fé da Autora 

sempre esteve presente, visto que procurou de toda a forma uma solução 

amigável junto aos réus, até mesmo encaminhando nota extrajudicial 

propondo um acordo, todas infrutíferas. Sergio Cavalieri Filho, afirma que o 

inadimplemento contratual por si, não gera o dever de indenizar, todavia, 

pontua sabiamente tal questão de modo que: “[...] salvo se os efeitos do 

inadimplemento contratual, por sua natureza ou gravidade, exorbitarem o 

aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e também 

repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quando, então, 

configurarão o dano moral”. No caso em tela, o inadimplemento contratual 

praticado pelos réus, implica no dever de indenizar além do dano material, 

também o dano moral, já que ultrapassou os limites do mero aborrecimento 

e teve atingido os direitos da personalidade da Autora. Conforme os 

atestados médicos acostados aos autos, por diversas vezes a Autora foi 

atendida em consultório médico e foi obrigada a se ausentar de suas 

atividades habituais, para garantir o repouso necessário em proveito da 

gravidez, isto porque, o medo a rondava a todo instante, pois era evidente 

que o seu lar, não estaria pronto para quando a criança viesse a nascer. 

Meritíssimo, as ofensas à dignidade da Autora não podem ser encaradas 

com normalidade. Imperioso lembrar que, construção e reforma de casa 

são fatores capazes de estressar qualquer ser humano em condições 

normais de saúde física e psicológica, porém a Autora estava gestante e 

os reflexos de todas as condutas. Conforme já narrado, devemos dizer 

que as partes firmaram o contrato na modalidade de “empreitada mista” - 

aquela em que o empreiteiro fornece tanto a mão de obra quanto os 

materiais, comprometendo-se a executar a obra inteira. Destarte, não há 

que se discutir a caracterização de relação de consumo entre as partes, 

visto que de um lado temos os réus – pessoas que desenvolvem a 

atividade de empreitada com habitualidade 8 e do outro, a Autora, que, por 

sua vez, se enquadra no conceito de consumidora9, visto que é a 

destinatária final do serviço. Ora, se os Réus, assumiram o resultado da 

obra, é certo que a eles recaem a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor em consonância ao disposto no Código Civil. A jurisprudência, 

conforme demonstrado abaixo, entende nesse mesmo sentido: 

Responsabilidade Civil. Defeito em construção. Contrato de empreita mista. 

Responsabilidade Objetiva do empreiteiro. Análise conjunta do CC e CDC. 

Diálogo das Fontes. Sentença mantida. Acórdão 3196517. Bauru, 8ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Caetano Lagrasta, j. 21.08.2008. 

(Grifo nosso) Este também foi o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de 

empreitada, no REsp 706.417/RJ de relatoria da Min. Nancy Andrighi, da 3ª 

Turma, julgado em 13.02.2007: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E 

DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO 

NÃO CUMPRIDO. RECONVENÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. 
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JULGAMENTO ALÉM DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO CDC. 

PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. – [...] - Em tese, 

verificada a reciprocidade e equivalência das prestações, que devem 

ocorrer simultaneamente – essência dos contratos bilaterais –, e 

autorizadoras da oposição de exceção de contrato não cumprido, cada 

um dos Destarte, caracterizada e fundamentada juridicamente está a 

relação de consumo entre as partes, assim, deve recair sobre os réus, as 

responsabilidades intrínsecas da Lei 8.078/90. 3. DA RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA Os Réus deveriam ter entregue a obra prevista, perfeita e 

acabada conforme o contrato, no prazo de 60 (sessenta) dias úteis – 

cláusula 12ª, que correspondia a data final de 23 de março de 2017, o que 

não ocorreu. A alegação dos réus dada à Autora foi que “os valores 

repassados e ajustados na formalização contratual estavam abaixo do 

valor de mercado, pois houve um erro ao calculá-los”. Como não se 

bastasse, o Réu MARDEM AUGUSTO SILVA MORAES, na tentativa de 

evitar prejuízos para si e sua empresa, segunda Ré - por sua própria 

culpa, incansavelmente passou a apresentar notas fiscais de despesas 

não ocorridas na obra, elevando os gastos de uma obra que não teria fim, 

com único objetivo de Telefones: 65 9962- 5404 e 65 3642-3174 • 

maurozancardoso@gmail.com Rua I, Nº 105 • Ed. Eldorado • Hill Office, 

Sala 46, Jd. Alvorada • Cuiabá/MT • CEP: 78048-487 enriquecimento sem 

causa, às custas da Autora, prática vedada pelo CDC. Além disso, 

contrariando o disposto na cláusula 14ª do Contrato, os Réus 

subempreitaram a obra para um senhor de nome Elias de Souza, pessoa 

desconhecida e sem o consentimento da Autora. O Código Civil de 2002, 

assevera a necessidade de reparação de dano por aquele que comete ato 

ilícito, “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (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” A 

especificação em lei citada no artigo anterior, tratase das 

responsabilidades pelo vício e pelo fato do serviço constantes no Código 

de Defesa do Consumidor, que ao contrário da lei civil, exige apenas a 

existência do dano efetivo ao ofendido: “Art. 12. O fabricante, o produtor, 

o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação 

ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. Assim, 

constatado o fato que gerou o dano à parte mais fraca, cabe ao 

responsável sua reparação, não havendo a necessidade da prova de 

culpa pelo consumidor: Telefones: 65 9962- 5404 e 65 3642-3174 • 

maurozancardoso@gmail.com Rua I, Nº 105 • Ed. Eldorado • Hill Office, 

Sala 46, Jd. Alvorada • Cuiabá/MT • CEP: 78048-487 “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”. Isto tudo porque, toda pessoa 

que exerce uma atividade cria um risco para terceiros (teoria do risco), 

nesse sentido, o empreiteiro assumiu os riscos pela atividade por ele 

desenvolvida, logo, pouco importa as intenções subjetivas, o que se 

observa é se existiu ou não o prejuízo e, pelos fatos aqui narrados e dos 

documentos e imagens acostada aos autos, os Réus são obrigados a 

reparar os danos à Autora. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi 

categórico ao julgar a necessidade de reparação de dano causado por 

empreiteira que rescindiu o contrato, vejamos: “Apelação cível. Ação de 

indenização. Danos materiais. Contrato de empreitada. Inexecução 

contratual. Dever de reparar os danos. Alteração do preço. 

Inadmissibilidade. Rescisão do contrato. Prova da inadimplência. Ônus da 

prova. Obriga-se a empreiteira, contratada por preço certo e que assumiu 

o custeio da mão de obra e do material de construção a entregar a obra 

nos termos ajustados. Cabe à construtora realizar previsão de custo 

utilizando os seus conhecimentos específicos da área, bem como da 

prática no mercado, para dar segurança ao consumidor acerca das 

despesas demandadas, sendo vedada a alteração ulterior do preço sob o 

fundamento de necessidade de acréscimo à obra ou aumento do custo do 

material ou mão de obra, pois essas oscilações devem ser ponderadas 

pela empreiteira no momento da formação do ajuste. Entendimento que 

decorre do art. 619 do Código Civil em vigor. Incumbe à empreiteira o ônus 

de comprovar o inadimplemento do contratante, como motivo justificador 

de sua negativa em concluir a obra. Demonstrado o ilícito Telefones: 65 

9962- 5404 e 65 3642-3174 • maurozancardoso@gmail.com Rua I, Nº 105 

• Ed. Eldorado • Hill Office, Sala 46, Jd. Alvorada • Cuiabá/MT • CEP: 

78048-487 contratual, o dano e o nexo de causalidade, cabe o dever de 

indenizar, podendo ser diferido para cálculo em liquidação por artigos o 

valor da prestação devida para compensar o autor pelo pagamento total 

da obra que foi realizada apenas em parte”. Logo, resta constatada de 

forma inequívoca a necessidade de reparação dos danos nos termos da 

legislação n. 8.078/90, devido a inexecução da obra nos termos 

pactuados no contrato firmado em 29 de dezembro de 2016, no montante 

correspondente a R$ 29.628,10 (vinte e nove mil seiscentos e vinte e oito 

reais e dez centavos), sem prejuízo das demais sanções previstas no 

Código de Defesa do Consumidor. DECISÃO: Vistos, etc. Diante das 

tentativas frustradas de citação pessoal do Requerido nos termos dos 

artigos 256 e 257, ambos, do CPC, DEFIRO o pedido do Requerente e 

determino a realização do ato por edital. Concedo à parte requerente o 

prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos autos, da publicação dos 

editais na forma estipulada no inciso III do artigo 257 do NCPC, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser 

publicado no DJE e afixado no átrio do fórum. Decorrido o prazo do edital e 

inexistindo defesa por parte da requerida, em obediência ao disposto no 

artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como curador especial, um dos 

membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se 

pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias. Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, 

quanto ao prosseguimento do feito. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. 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). 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, GUSTAVO BARROS DOS SANTOS, digitei. CUIABÁ, 28 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.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040172-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1040172-31.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: GRAZIELA ALVES DOS 

SANTOS Endereço: Rua J, quadra 13, casa 08, Residencial Nova Canaa, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-000 POLO PASSIVO: Nome: MARCOS VINICIUS 

DO AMARAL FROES Endereço: Nao sabido, - DE 1207/1208 A 5100/5101, 

Nao sabido, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 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: Na data de 

25/07/2018, por volta das 07h35m, Jonathan de Souza Prado conduzia a 

motocicleta Honda BIZ CG 125 FAN, placa NPQ 2778, RENAVAM 

177565594, tendo na garupa a autora Graziela Alves dos Santos, 

transitando pela Av. Rubens de Mendonça, em frente à loja HAVAN, 

sentido Centro, próximo ao bairro Alvorada em Cuiabá – MT, quando o 

veículo FORD FIESTA SEDAN, PLACA ARS 5935, RENAVAM 165799439, 

conduzido pelo requerido/motorista, MARCOS VINICIUS DO AMARAL 

FROES - CPF 420.155.021-49, que seguia também pela Av. Rubens de 

Mendonça, invadindo subitamente a pista, colidindo lateralmente com a 

motocicleta na qual estava a requerente. Conforme informação constante 

no Boletim de Ocorrência, o motorista do veículo invadiu bruscamente a 

pista paralela na qual transitava a requerente, imediatamente colidindo com 

a motocicleta, sem que houvesse tempo para desvio. Vejamos: “Narra o 

comunicante que seguia pela Avenida Rubens de Mendonça, no Bairro 

Alvorada, sentido Centro, que estava de motocicleta Biz com sua esposa, 

que estava na pista central da Avenida quando um veículo Ford Fiesta 

Sedan, Placa ARS 5935, conduzido pelo senhor Marcos Vinicius do 

Amaral Froes (CPF 420.155.021-49), que seguia também pela Avenida 

Rubens de Mendonça na pista lateral, invadiu bruscamente à pista central 

e colidiu com eles. Narra o comunicante que sua esposa teve fratura no 

fêmur da perna esquerda, sendo socorrida pela equipe do SAMU, que a 

conduziu para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá – MT. Que o condutor 

do veículo prestou auxílio no local, que sua esposa passou por uma 

cirurgia e encontra-se ainda hospitalizada devido ao procedimento 

cirúrgico. Que o veículo que colidiu com eles é um Ford Fiesta Sedan, 

Placa ARS 59350, Renavam 165799439 de cor preta, sendo que o 

condutor se chama Marcos Vinicius do Amaral Froes”, Wagner Galvão de 

Vasconcelos do BO nº 2018.232870. A vítima, ora requerente, foi retirada 

do local com grande e profunda fratura diafisária de fêmur esquerdo, 

estendendo-se pela porção central da perna, queixando-se de dor 

intensa. Foi encaminhada ao Pronto Socorro e submetida a diversos 

exames, momentos dolorosos e desgastantes devido a intensidade da 

fratura. De imediato, fora hospitalizada e, no dia 25/07/2018 submetida à 

cirurgia para reparação de fratura diafisária do fêmur esquerdo, com a 

colocação de 01 (uma) barra de fixação e 03 (três) parafusos. Após alta 

médica no dia 28/07/2018, recebeu atestado para que ficasse por um 

período de 180 (cento e oitenta) dias em recuperação, sem possibilidade 

de desenvolver quaisquer atividades profissionais e/ou domésticas. Além 

da necessidade de passar estes 06 (seis) meses se locomovendo, 

inicialmente em cadeira de rodas e, posteriormente com o auxílio de 

muletas. Durante o período, acima citado, do qual decorreram 04 (quatro 

meses), está sendo necessário o acompanhamento contínuo da autora. O 

grande ferimento em processo de cicatrização, exigiu cuidados 

minuciosos para que não infeccionasse, sendo realizada assepsia e troca 

de curativos diários, além do fornecimento de medicação em horários 

pré-estabelecidos para amenizar a dor intensa, com efeitos antibióticos e 

anti-inflamatórios. Mesmo após a cicatrização, a rotina diária tornou-se 

extremamente trabalhosa, por não conseguir dobrar a perna, qualquer 

movimento gera enorme desconforto e dificulta em muito o seu 

deslocamento. Até para seu asseio pessoal, necessita do auxílio de 

terceiros, tornando práticas como essa, tão comuns no dia-a-dia, um 

momento de extremo constrangimento. Durante esta fase crítica de 

reabilitação, a requerente segue enfrentando desafios diários. Está com 

seu movimento comprometido, com dificuldade para andar, subir escadas, 

sentar, levantar, ou seja, quaisquer movimentos que envolvam a perna 

fraturada estão prejudicados. Além disto, a requerente está prejudicada 

no desenvolvimento de suas atividades laborativas, afastada por atestado 

médico, por ainda estar em processo de recuperação e sem conseguir se 

locomover. O comprometimento de sua mobilidade a deixa extremamente 

preocupada, por não saber se terá condições de voltar a desenvolver as 

habilidades inerentes à profissão de zeladora, na qual se movimenta 

constantemente, inclusive com subida e descida de escadas, já que, não 

consegue permanecer por muito tempo em pé, se locomove lentamente e 

não consegue firmar a perna durante a passada, com lenta evolução na 

consolidação da fratura e colagem do osso. Cabe salientar que, o acidente 

provocou profundo abalo psicológico na autora, necessitando de 

acompanhamento médico e ingestão diária de medicamentos para 

minimizar os sintomas. Ressalta-se ainda que, a recuperação permanece 

estagnada devido à dificuldade financeira da autora, que não consegue 

arcar com os custos das atividades de fisioterapia recomendadas pelo 

médico, retardando todo o processo de reabilitação. Em função do 

acidente, teve seu salário suspenso, estando atendida pelo INSS, o 

benefício pago pelo instituto a autora tem uma diferença do salário que 

recebia quanto estava na ativa no importe de R$ 524,00 (quinhentos e 

vinte e quatro reais) mensais. Valor esse, que impacta diretamente na 

renda familiar, posto que, a requerente tem quatro filhos dependentes. Há 

que se ressaltar a existência de dano estético quanto a estrutura de 

membros inferiores, pois as fraturas prejudicaram o movimento da perna, 

reduzindo sua mobilidade, além de cicatrizes impostas pela cirurgia, sendo 

inegáveis as perdas sofridas e suportadas, bem como, sequelas 

irreversíveis. III. DA LEGITIMIDADE PASSIVA HDI SEGUROS S/A A 

requerida HDI Seguros é parte legitima para figurar no polo passivo da 

ação, posto que, o veículo conduzido pela primeira requerida tinha 

cobertura de seguro HDI, tanto que, a seguradora após o acidente abriu 

sinistro nº 010033151503592, a autora ao procurar a seguradora para 

auxiliar no tratamento abriu o sinistro de terceiro nº 010035350835696. O 

seguro da requerida em sua apólice tem previsão de responsabilidade civil 

facultativa de danos corporais a terceiros, porém, os requeridos não se 

propuseram a ajudar a autora pelos danos sofridos. Outrossim, A HDI 

Seguros reconheceu a responsabilidade da primeira requerida e sua, ao 

gerar os sinistros indicados acima, restando claro ser parte legitima para 

configurar no polo passivo da ação. As coberturas do RCF-V podem ser 

básicas e adicionais. As primeiras fornecem garantias para danos 

materiais e danos corporais. Já as adicionais compreendem dano moral e 

estético. Ou seja, em qualquer sinistro com danos a terceiros, o segurado 

se responsabiliza pelos prejuízos até determinado valor – é a chamada 

franquia ou o primeiro risco. À seguradora, por sua vez, cabe a cobertura 

do “segundo risco”, que é o pagamento da quantia que exceder a 

responsabilidade do segurado até o limite máximo de indenização 

contratado. DECISÃO: A citação por edital, por ser medida excepcional, 

exige a certeza de que não há outros meios de providenciar a citação. O 

requerimento desse tipo de citação corre à conta e risco do exequente, 

posto que, se indevidamente requerida, poderá ser objeto de nulidade. 

Ademais, é o autor quem tem o dever de verificar em quais endereços 

encontrados a diligência de citação não foi ultimada e promover as 

medidas necessárias para o seu cumprimento. Assim, e tendo em vista 

que já foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis, DEFIRO a 

citação do réu por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para querendo 

contestar ação. Intime-se. Cumpra-se. 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 
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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). 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, GUSTAVO BARROS DOS SANTOS, digitei. 

CUIABÁ, 29 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.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007396-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE ALMEIDA BUENO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS LUIZ NAZARETH BOTTARO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1007396-41.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 12.379,51 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção, Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 

POLO ATIVO: Nome: LUCIANA DE ALMEIDA BUENO Endereço: AVENIDA 

MIGUEL SUTIL, 83, - DE 10749 A 11895 - LADO ÍMPAR, JARDIM SANTA 

ISABEL, CUIABÁ - MT - CEP: 78035-000 POLO PASSIVO: Nome: MATHEUS 

LUIZ NAZARETH BOTTARO Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO 

NEVES, 758, BAIRRO SÃO JOSÉ, JARDIM ALVORADA, BELO HORIZONTE 

- MG - CEP: 30810-605 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: As partes firmaram contrato 

de Locação (apresentado em anexo), em 10 de agosto de 2017, com 

prazo de seis meses, contados a partir de 10/08/2017, até 10/02/2018. O 

bem objeto do contrato foi a Casa Residencial contendo 3 varandas, 3 

quartos (sendo 2 suítes), 2 salas para 4 ambientes, cozinha, dispensa, 

canil, lavanderia, piscina e quintal, localizada na Rua: Fernando Corrêa da 

Costa, nº 224, no Bairro: Santa Rosa 2, CEP: 78040-580, Cuiabá — MT. O 

Aluguel mensal livremente estipulado pelas partes foi de R$ 2.700,00 (Dois 

mil e setecentos reais), vencíveis no dia 10 de cada mês, sendo 

estabelecido o acréscimo de 10 % (dez por cento) sobre o valor do 

aluguel, encargos de locação, juros de mora à razão de 1% (um por 

cento), além de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o 

total do débito. Estabeleceu-se, ademais, que o inquilino responderia pelos 

impostos incidentes sobre o imóvel, inclusive o IPTU, e tarifas de energia e 

água, convencionando, ainda, que o inquilino prestaria contas, a cada três 

meses, da quitação dos impostos, e, não o fazendo, seria obrigado a 

pagar, como multa, 1% (um por cento) no acréscimo do aluguel. Nessa 

esteira, essas tarifas e impostos deveriam ser transferidos à titularidade 

do inquilino, como explicitamente demonstrado no corpo do contrato. O 

contrato ainda estabeleceu prazo de três meses de aviso antes da 

desocupação do Imóvel (ou desistência da locação), prevende para esse 

caso o pagamento de multa equivalente a dois aluguéis vigentes. Foi eleito 

o foro da capital para dirimir questões suscitadas pelo contrato de 

locação. Ocorre, entretanto, que o inquilino deixou o imóvel 

inesperadamente, sem dar qualquer notícia à Requerente, o que fez com 

que registrasse Boletim de Ocorrência em repartição policial (BO nº 

2018.13962), registrado em 12/01/2018, em que se registrou o seguinte: 

Compareceu nesta central de ocorrências a comunicante/vítima noticiando 

que alugou um imóvel para a pessoa de MATHEUS LUIZ NAZARETH 

BOTTARO (CPF n° 082.972.336-69, e RG 12.652.531 SSP MG). Que 

Matheus instalou a empresa M. BOTTARO COMUNICACAO E MARKETING 

DIGITAL (CNPJ 23.599.031/0001-06) no imóvel alugado. Que Matheus 

deixou de pagar os aluguéis desde novembro de 2017. Que a 

comunicante/vítima tentou falar com ele (65.98445-1255), por várias 

vezes, porém sem êxito, e em contato com a mãe de dele, Andreia 

(31.99961-3586), ela disse que Matheus encontraria com a 

comunicante/vítima na data e hora do fato, porém, ele não apareceu e uma 

vizinha dele disse que um rapaz entregou para ela as chaves da casa e 

um bebedouro. Que Matheus deixou uma dívida de R$ 1.500,00 de energia 

e R$ 601,00, referente ao consumo de água. Que os aluguéis atrasados 

somam—se R$ 6.040,00. Que a comunicante/vítima vai abrir a casa e 

conferir como Matheus deixou. Os débitos deixados atingem significantes 

valores, que impactam severamente o orçamento da Requerente, mas, 

inobstante tais fatos, a mesma optou por buscar uma solução amigável, 

mantendo contato com o Executado, por várias vezes, por meio de 

aplicativos de mídia social, como demonstram as impressões 

apresentadas em anexo. Embora as negociações tenham se alongado até 

o mês de março do ano de 2018, nenhuma satisfação ao crédito da 

Requerente foi alcançada. Adicionalmente, a Requerente se viu obrigada a 

assumir o pagamento de dívidas de taxas de energia (como demonstram 

os recibos em anexo). Em consequência, é necessário contabilizar os 

valores não pagos pelo inquilino, adiante apresentados em tabela, com 

valores discriminados e atualizados: Em decorrência do descumprimento 

das Cláusulas do Contrato por parte do executado, a Exequente tentou por 

diversas vezes fazer um acordo com ele, no entanto, não obteve êxito em 

sua empreitada. Com isso, o Executado, mesmo depois de notificado 

verbalmente a cumprir sua obrigação, se manteve inerte até a presente 

data, acarretando prejuízo financeiro à Exequente, que teve de dispor de 

seus parcos recursos para tentar alcançar e demover o Executado, ou 

seja, o patrimônio da mesma foi severamente abalado, ao passo que 

ocorreu um acréscimo no patrimônio do Executado, indevidamente, em 

razão do não cumprimento da obrigação. Sendo assim, a Exequente é 

credora do Executado da importância líquida, certa e exigível, de R$ 

12.379,51 (doze mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um 

centavos), referentes aos alugueres, e contas de energia e água, 

conforme cálculo apresentado em anexo. Dá-se à causa o valor de R$ 

12.379,51 (doze mil, trezentos e setenta e nove reais e cinquenta e um 

centavos), para efeitos meramente fiscais. DECISÃO: A citação por edital, 

por ser medida excepcional, exige a certeza de que não há outros meios 

de providenciar a citação. O requerimento desse tipo de citação corre à 

conta e risco do exequente, posto que, se indevidamente requerida, 

poderá ser objeto de nulidade. Ademais, é o autor quem tem o dever de 

verificar em quais endereços encontrados a diligência de citação não foi 

ultimada e promover as medidas necessárias para o seu cumprimento. 

Assim, e tendo em vista que já foram realizadas buscas nos sistemas 

disponíveis, DEFIRO a citação do réu por edital, com prazo de 30 (trinta) 

dias, para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação 

(CPC, art. 829), constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a 

serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não 

pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado (CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba essa que será 
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reduzida pela metade caso a parte executada efetue o pagamento no 

prazo mencionado (CPC, art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser 

opostos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na 

forma do artigo 231 do CPC (CPC, art. 915). Cientifique-se a parte 

devedora de que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da 

parte exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, 

poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por 

cento ao mês (CPC, art. 916). 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). 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, GUSTAVO BARROS DOS SANTOS, digitei. CUIABÁ, 29 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.

Citação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010580-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAYDE RACHIK AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BATISTA DA SILVA OAB - MT7697/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO MARQUES DA COSTA (REU)

VINICIUS GUSMAO DE OLIVEIRA (REU)

LIGIANE PEREIRA ENORE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1010580-05.2019.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 18.645,18 ESPÉCIE: [Locação de Imóvel]->DESPEJO POR FALTA 

DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA (94) POLO ATIVO: Nome: 

SAYDE RACHIK AQUINO Endereço: AVENIDA MARECHAL DEODORO, 

2023, - DE 950/951 A 2072/2073, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - CEP: 

78005-100 POLO PASSIVO: Nome: LIGIANE PEREIRA ENORE Endereço: 

RUA DOURADOS, 08, Quadra 04, Lote 08, DOUTOR FÁBIO LEITE II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78052-254 Nome: PAULO ROBERTO MARQUES DA 

COSTA Endereço: RUA DOURADOS, 08, Quadra 04, Lote 08, DOUTOR 

FÁBIO LEITE II, CUIABÁ - MT - CEP: 78052-254 Nome: VINICIUS GUSMAO 

DE OLIVEIRA Endereço: RUA ITAPEAIRU MIRIM, 05, Quadra 13, CPA I, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78055-230 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 requerente é proprietária de 

um imóvel tipo casa residencial, localizada na Rua Londrina, quadra 14, 

casa 02, bairro CPA I, nesta cidade de Cuiabá-MT. A requerente firmou um 

contrato de locação do referido imóvel com a requerida com prazo de 12 

(doze) meses, iniciando em 12 de novembro de 2018 e término em 12 de 

novembro de 2019 Conforme o contrato de locação em anexo, os 

Requeridos deveriam pagar a requerente o valor mensal de R$ 1.200,00 

(um mil e duzentos reais) Os Requeridos durante o prazo do contrato 

ficaram responsáveis além do pagamento do aluguel, pelo pagamento de 

taxas de esgoto e pagamento de telefone, água, luz e IPTU O último aluguel 

pago pelos Requeridos foi em 11 de Dezembro de 2018, sendo que a partir 

daí encontram-se inadimplente. Sendo assim, os locatários não mais 

pagaram o aluguel, sendo que através de mensagens a Requerida Ligiane 

pediu para que a Requerente esperasse mais uns dias, porém esse dia 

nunca chegou, vindo somente a acumular aluguéis em atraso, A 

Requerente não conseguindo mais esperar foi por diversas vezes atrás 

dos Requeridos, porém nunca os encontravam no imóvel, sendo assim 

resolveu pedir o imóvel de volta até mesmo pelo fato que depende do valor 

recebido com o aluguel para complementar sua renda e seu sustento. 

Após não conseguir mais falar com os locatários, a Requerente notificou 

os mesmos, bem como o seu fiador, para que pagasse os alugueis 

atrasados e desocupasse o imóvel, porem a notificação da Requerida 

Ligiane Pereira Enore voltou por se encontrar ausente e a do fiador 

Sr..Vinicius Gusmão de Oliveira foi devidamente recebida, porém nenhuma 

providência foi tomada para quitar os débitos e muito menos qualquer 

contato dos Requeridos. A Requerente soube através de vizinhos que os 

Requeridos não estão mais residindo no imóvel, isto pode ser comprovado 

através do estado de abandono que se encontra, deixando lá apenas um 

cachorro, animal este que encontra-se maltratado, sendo inclusive motivo 

de denúncias por terceiros junto a vigilância sanitária. mil duzentos e 

setenta e oito reais e trinta e oito centavos), - O aluguel com vencimento 

em 12 de Março de 2019 no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) 

- As contas de energia do mês de Dezembro/2018 no valor de R$ 51,36 

(cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), Janeiro/2019 no valor de 

R$ 393,81 (trezentos e noventa e três reais e oitenta e um centavos) e 

Fevereiro/2019 no valor de R$ 671,09 (seiscentos e setenta e um reais e 

nove centavos), - Contas de água vencidas em 13/02/2019 no valor de R$ 

126,56 (cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) e 13/03 no 

valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) conforme planilhas e 

comprovantes em anexo. Além dos valores acima os Requeridos ainda 

devem pagar a Requerente multa referente a 20% (vinte por cento) do 

valor do contrato, que perfaz o valor de R$ 2.880,00 (dois mil oitocentos e 

oitenta reais), conforme estipulada na Cláusula Décima Primeira do referido 

contrato (cópia em anexo) Hoje a Requerente encontra-se sem receber os 

aluguéis e impossibilitada de alugar para outro tendo em vista que os 

Requeridos sequer devolveram o imóvel, e o que é mais grave podendo ter 

seu nome restrito no SPC/SERASA, pelo fato que os Requeridos não 

passaram a conta de energia para os seus nomes, o que vem causando 

enorme prejuízo a mesma. Por todo exposto, depreende-se a 

impossibilidade da permanência da mesma, que além de não cumprir suas 

obrigações pecuniárias, vem ocasionando todos os tipos de problemas 

que impactam diariamente em prejuízos financeiros e psicológicos a 

locadora.Dá-se à causa o valor de R$ 18.645,18 (dezoito mil seiscentos e 

quarenta e cinco reais e dezoito centavos. DECISÃO: A citação por edital, 

por ser medida excepcional, exige a certeza de que não há outros meios 

de providenciar a citação. O requerimento desse tipo de citação corre à 

conta e risco do exequente, posto que, se indevidamente requerida, 

poderá ser objeto de nulidade. Ademais, é o autor quem tem o dever de 
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verificar em quais endereços encontrados a diligência de citação não foi 

ultimada e promover as medidas necessárias para o seu cumprimento. 

Assim, e tendo em vista que já foram realizadas buscas nos sistemas 

disponíveis, DEFIRO a citação dos réus Ligiane Pereira Enore e Vinicius 

Gusmão de Oliveira por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

querendo contestar ação. Intime-se. 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). 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, GUSTAVO BARROS DOS SANTOS, digitei. 

CUIABÁ, 29 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.

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007512-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR ROSA GOMES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1007512-81.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

MARCOS FRANCISCO ROSA BORGES Endereço: RUA ITAIPU, 07, qd 14, 

JARDIM NOVO HORIZONTE, CUIABÁ - MT - CEP: 78058-657 POLO 

PASSIVO: Nome: ADEMIR ROSA GOMES Endereço: RUA JORNALISTA 

ROBERTO JACQUES BRUNINI, - LADO ÍMPAR, JARDIM EUROPA, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78065-400 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 parte autora contratou o 1° 

réu, Dr. ADEMIR ROSA GOMES, para ajuizar uma demanda judicial em face 

de AMERICEL S/A CLARO CELULAR, com ajuste de honorários 

advocatícios ad exitum no importe de 20% sobre o valor da condenação, a 

qual foi distribuída em 22.07.11 no 3º Juizado Especial Cível da Comarca 

de Cuiabá/MT, sob o nº 0019239-24.2011.811.0001. Em 02.12.12, o 

patrono da CLARO juntou petição de acordo extrajudicial assinado pelo 

réu, o qual indicou conta corrente de terceiro (2° réu) para pagamento de 

R$ 1.000,00 no prazo de 15 dias úteis, a contar de 07/12/11, ou seja, em 

28.12.11, conforme anexo (DOC 03). Ressalte-se que o réu nunca 

forneceu qualquer cópia do contrato de prestação de serviços para a 

parte autora. Após tal data, o réu simplesmente sumiu e não mais 

responde as tentativas de contato da parte autora. Em 27.06.17, o autor 

ingressou com demanda judicial de n° 8053854-88.2017.811.0001 no 2° 

Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT em face do réu (DOC 

04). Em sede de defesa, o réu confessa que se apropriou indevidamente 

do valor do autor e nunca se demonstrou disposto a sanar tal crime de 

apropriação indébita e infração éticodisciplinar (DOC 05). Todavia, o D. 

juízo optou por encerrar a demanda sem resolução do mérito em 

decorrência de inacreditável “complexidade” da causa (DOC 06). Ante o 

exposto, a parte autora se vê impelida a recorrer à Vara Cível desta 

Comarca de forma a buscar a preservação de seus direitos. Dá à causa o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). DECISÃO: Defiro o pedido do id. 

26150378. Expeça-se edital de citação a parte requerida, com prazo de 30 

(trinta) dias. Cumpra-se. 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). 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, GUSTAVO BARROS DOS SANTOS, digitei. CUIABÁ, 29 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.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017623-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PEIXE FILHO - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1017623-61.2017.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 9.215,42 ESPÉCIE: [Duplicata]->EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: ESTRELA DA BORRACHA 

COMERCIAL LIMITADA Endereço: RUA MIRANDA REIS, 385, POÇÃO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78015-640 POLO PASSIVO: Nome: OSVALDO PEIXE 

FILHO - ME Endereço: AVENIDA MÁRIO PALMA, 488, RIBEIRÃO DO LIPA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78048-145 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: O Exequente é credor do 

Executado na quantia de R$ 3.251,16 (três mil, duzentos e cinquenta e um 

reais e dezesseis centavos), representada pelas duplicatas a seguir: 

Nota-se que a dívida atualizada, mais os honorários advocatícios, 

consoante planilha de cálculos acostada, perfaz a quantia de R$ 9.215,42 

(nove mil, duzentos e quinze reais e quarenta e dois centavos). Apesar de 

o Exequente buscar por vias amigáveis o pagamento das quantias 

supramencionada, restaram infrutíferas todas as suas tentativas, 

demonstrando o Executado o seu total desinteresse em cumprir com suas 

obrigações. Dá-se à causa, o valor de R$ 9.215,42 (nove mil, duzentos e 

quinze reais e quarenta e dois centavos). DECISÃO: Cumpra-se o 

despacho de id 29208922. Expeça-se o edital. 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). 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, GUSTAVO BARROS DOS 

SANTOS, digitei. CUIABÁ, 29 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.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032920-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANJAPI COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1032920-74.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 17.183,88 ESPÉCIE: [Expropriação de Bens]->EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: Nome: PANJAPI COMERCIO 

AGROPECUARIO EIRELI Endereço: AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 121, 

(LOT RODOVIÁRIA PARQUE), DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-135 POLO PASSIVO: Nome: GIUNCHIGLIO LUIGI BELLO JUNIOR 

Endereço: RUA MIRANDA REIS, 352, POÇÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78015-640 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: Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial, 

em que o Exequente busca a satisfação do seu crédito. O Executado 

adquiriu as mercadorias consignadas na nota fiscal nº 000026781, na 

data de 07/10/2015 ficando estabelecida a data do vencimento da 

duplicata em 06/11/2015. Ato continuo, em razão da ausência do 

pagamento o Exequente levou a cártula a protesto na data de 29/02/2016. 

O valor da causa figura no montante de R$ 17.183,88 DECISÃO: Tentada a 

citação do requerido em diversos locais estas restaram infrutíferas. Assim 

sendo, determino: I - defiro o pedido retro, ao que determino a citação do 

requerido por edital, com prazo de 20 dias, conforme inciso II, do art. 256, 

do CPC. Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para 

comprovação, nos autos, da publicação dos editais na forma estipulada no 

inciso III do artigo 257 do CPC, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito. Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado 

no átrio do fórum. Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por 

parte da requerida, em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do 

CPC, nomeio como curador especial, um dos membros da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para 

que manifeste-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Após 

manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito. Às providências. Cumpra-se. 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). 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, GUSTAVO BARROS DOS 
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SANTOS, digitei. CUIABÁ, 29 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.

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1030099-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDES DA GUIA 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:

CARLOS EDUARDO PEDRO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA PROCESSO n. 1030099-97.2018.8.11.0041 Valor da 

causa: R$ 118.795,00 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Acidente de 

Trânsito, Citação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: EVANDES 

DA GUIA SILVA Endereço: RUA JUARA, 01, CPA II, CUIABÁ - MT - CEP: 

78055-528 POLO PASSIVO: Nome: CARLOS EDUARDO PEDRO Endereço: 

RUA SEIS, n 113, Quadra 23, RECANTO DOS PÁSSAROS, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78075-260 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: Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTESE DANOS ESTÉTICOS. Dá-se à 

causa o valor de R$ 118.795,00 (cento e dezoito mil, setecentos e noventa 

e cinco reais), para fins de alçada. DECISÃO: A citação por edital, por ser 

medida excepcional, exige a certeza de que não há outros meios de 

providenciar a citação. O requerimento desse tipo de citação corre à conta 

e risco do exequente, posto que, se indevidamente requerida, poderá ser 

objeto de nulidade. Ademais, é o autor quem tem o dever de verificar em 

quais endereços encontrados a diligência de citação não foi ultimada e 

promover as medidas necessárias para o seu cumprimento. Assim, e 

tendo em vista que já foram realizadas buscas nos sistemas disponíveis, 

DEFIRO a citação do réu por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para 

querendo contestar ação. Cumpra-se. 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). 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, GUSTAVO BARROS DOS SANTOS, digitei. 

CUIABÁ, 29 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: 1014557-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO OLIVEIRA DE MELO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA ROVERI PRADO OAB - SP409927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Vistos, etc. Tratam os presentes autos de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

proposta por RONALDO OLIVEIRA DE MELO em desfavor de SUL 

AMERICA CIA DE SEGURO SAÚDE. Aos 10.04.2019 foi proferida decisão 

concedendo a tutela de urgência para o fim de que a Requerida 

restabelecesse a cobertura do plano de saúde do autor. Contestação - ID. 

21371649. Aportou aos autos oficio do Juízo da 7ª Vara Cível avocando o 

presente feito àquela vara, para impedir a possibilidade de prolação de 

decisões contraditórias, pois mesmo não se tratando de conexão 

propriamente dita por ausência de identidade da causa de pedir, a reunião 

dos processos é o melhor caminho a seguir, aplicando-se via de 

consequência o §3º do artigo 55 do CPC. Diante da decisão proferida nos 

autos de n. 1038549-29.2018.8.11.0041, DETERMINO A REMESSA dos 

presentes autos à 7ª Vara Cível desta comarca de Cuiabá, por ser este o 

Juízo prevento no presente caso. Procedam-se as baixas necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências Cuiabá, [Data de Publicação] 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1010949-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CORREA SILVA MENDES OAB - GO29620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA THERESA DE MENDONCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANNA DE MENDONCA OAB - MT8006-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO . Autos 1010949-96.2019 Vistos, etc. Aportou aos 

autos pedido de desbloqueio da conta bancária da Executada MARIA 

THERESA DE MENDONÇA, sob o fundamento de ter sido penhorado valor 

referente a pensão alimentícia que recebe de seu ex-marido. Ressalta que 

referida pensão é sua única fonte de subsistência, além de ter problemas 

de saúde. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o acolhimento do 

pedido da executada é medida que se impõe. A executada fez prova nos 

autos da qualidade de verba alimentar do numerário penhorado em sua 

conta bancária, mormente com a apresentação de extrato bancário, que 

demonstra sua situação financeira, além da comprovação do recebimento 

da pensão alimentícia e problemas de saúde. O Código de Processo Civil. 

Em seu art. 833, elenca quais são os bens impenhoráveis. No inciso IV do 

referido artigo estão incluídos os vencimentos, subsídios, soldos, salários 

e remunerações, de forma que a penhora realizada na conta bancária da 

executada se mostra ilegal. Vejamos: O artigo 833, dispõe que: “São 

impenhoráveis(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2o. (grifei) Como se observa a natureza 

de verba alimentar destinada ao sustento familiar é de caráter 

impenhorável, motivo pelo qual a manutenção da constrição sobre o 

numerário existente na conta bancária da executada se mostra 

juridicamente impossível. Assim, entendo presentes os requisitos que 

amparam o requerimento da parte Executada, notadamente por depender 

do referido dinheiro para manter suas necessidades básicas. De outra 

banda, verifico também o direito do autor, motivo pelo qual, DEFIRO em 

parte o pedido da parte executada, e DETERMINO o desbloqueio do valor 

correspondente a 70% (setenta por cento) do valor total penhorado, 

devendo permanecer bloqueado a quantia de 30% (trinta por cento) do 

bloqueio realizado via BACENJUD ( ev. 43). Considerando que o valor já foi 

transferido para a Conta Única, intime-se a parte Requerida para 

apresentar os dados bancários, no prazo de 05( cinco) dias, para 

posterior levantamento do valor. Com o aporte das informações, voltem-me 

conclusos com urgência, na pasta de Alvará Judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1034090-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SCHURMANN HENKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCIO CADORI (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1034090-47.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIRLEI SCHURMANN HENKE REU: GERCIO CADORI Vistos etc. Peticiona a 

parte reclamante postulando a reconsideração da decisão que 

condicionou a concessão da liminar de despejo à prestação de caução 

equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Para tanto, baseia seu pedido de 

reconsideração na inadimplência do réu desde outubro de 2018, 

perfazendo atualmente débito acima de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 

além dos impostos que devera arcar para que seu nome não seja inscrito 

no cadastro de inadimplentes. Sustenta que diante dos prejuízos já 

existentes, não possui condições de arcar com o desembolso no valor de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de caução. Argumenta que quando for 

o caso de despejo por falta de pagamento, a própria lei de locações 

desobriga o locador a prestar caução. Decido. Com efeito, merece 

acolhimento o pleito que visa a reconsideração da decisão exarada na 

decisão de ID 30153481. Como é consabido, em se tratando de despejo de 

imóvel não residencial, o despejo liminar se mostra possível, nos termos do 

art. 59 § 1º, da Lei de Locações, in verbis: Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (…) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo. (…) § 3º No caso do inciso IX do § 1º deste 

artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de 

desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a 

desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito 

judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista 

no inciso II do art. 62. Por sua vez, o art. 37 a que faz referência o inciso 

IX dispõe: “Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do 

locatário as seguintes modalidades de garantia: I-caução; II-fiança; 

III-seguro de fiança locatícia. IV - cessão fiduciária de quotas de fundo de 

investimento. Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de 

uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.” Como 

é sabido, a caução exigida para o deferimento da liminar tem cunho 

processual e desempenha papel específico, qual seja, acautelar o direito 

do réu quanto eventuais prejuízos decorrentes do desalijamento precose. 

Ocorre, que mesmo sendo oportunizado ao réu o prazo para 

desocupação do imóvel, ou pagamentos dos débitos, este nada 

manifestou, não tendo sequer apresentado sua defesa, de modo a 

demonstrar o total descaso deste na resolução do empasse. Assim, muito 

embora o próprio crédito objeto da demanda ainda não tenha sido 

reconhecido judicialmente, entendo que considerando o caso dos autos, 

seja possibilitado este crédito seja oferecido como caução para o 

deferimento da liminar. Sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE 

GARANTIAS. DESPEJO LIMINAR. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS NECESSÁRIOS. ART. 59, § 1º, INC. IX, DA LEI Nº 8.245/91. 

CAUÇÃO. POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES 

DO PRÓPRIO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECEDENTES. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS, AI nº 70077309367, 

Décima Quinta Câmara Cível, Rel. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, DJe 

de 14.05.2018). Ante exposto, defiro o despejo liminar, nos termos do art. 

59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91, com deferimento da caução oferecida pela 

autora, correspondente ao próprio crédito objeto da locação. Lavre-se o 

respectivo termo e expeça-se o mandado de despejo independente de 

novas determinações. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1035425-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO LEAO LORENZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO RODRIGUES DE SANTANA (REU)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1035425-04.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AGOSTINHO LEAO LORENZATTO REU: DIVINO RODRIGUES DE SANTANA 

Vistos etc., AGOSTINHO LEÃO LORENZATTO, ajuizou ação monitória 

contra DIVINO RODRIGUES DE SANTANA,ambas qualificadas nos autos, 

alegando ser credora da quantia de R$170.000,00 (cento e setenta mil 

reais) O requerido foi devidamente citado (ID. 29617084), todavia não 

efetuou o pagamento nem apresentou embargos. É o necessário relato. 

Fundamento e Decido. O executado devidamente citado, não pagou a 

dívida, deixandoo prazo transcorrer “in albis”. Como preceitua o artigo 701, 
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§2° do Código de Processo Civil, não havendo oposição de embargos pelo 

executado, deve ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, 

com a devida conversão da presente ação. Dessa forma, constituo de 

pleno direito em título executivo judicial o documento contidos na inicial 

(instrumento particular de confissão de dívida – ID 22548587). Tratando-se 

de cumprimento de sentença, promovam-se as devidas anotações. A 

parte autora já promoveu a execução na forma prevista no Título II, do 

Livro I, da Parte Especial. Assim, intime-se o devedor para pagar o débito 

no prazo de 15 (quinze) 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. Às 

providências. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018789-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LEMOS PAPINI OAB - MG62999 (ADVOGADO(A))

RAFAEL DE LACERDA CAMPOS OAB - MG74828 (ADVOGADO(A))

FABIANA DINIZ ALVES OAB - MG98771 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018789-31.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JFL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EXECUTADO: MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - 

ME Vistos. Segue o extrato da consulta realizada, via sistema BACENJUD, 

afim de obter endereços para citação do Executado, conforme ID 

31076232. Consigno que havendo informação de endereço distinto 

daquele nos autos deve a Secretaria expedir novo mandado de citação, 

caso contrário intime-se o Credor para, em dez (10) dias, dar 

prosseguimento ao feito adotando medidas cabíveis a fim de promover a 

citação do Executado. Intime-se. Cumpra-se JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045113-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOVANIA BOABAID GREGORIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RONDON GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045113-24.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEOVANIA BOABAID GREGORIO EXECUTADO: GUSTAVO RONDON 

GUIMARAES Vistos, etc. Procedida à penhora via sistema BACENJUD, 

conforme extrato em anexo, a qual restou infrutífera. Manifeste-se a parte 

exequente acerca do prosseguimento do feito, indicando bens passíveis 

de penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1045313-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO OAB - MT0011996A 

(ADVOGADO(A))

RUI PAULO MARTINS ABRACOS OAB - MT11755-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1045313-94.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MF - COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA – ME EXECUTADO: 

BORGES VEICULOS LTDA - ME Vistos. Proceda-se o bloqueio on-line via 

BACENJUD. Realizada a penhora, designe-se audiência de conciliação e 

intimem-se as partes para nela comparecerem, advertindo-se a parte 

reclamada da oportunidade para interpor embargos (art. 53, §1º, da Lei n. 

9.099/95). Caso a tentativa de penhora reste infrutífera, ouça-se o credor, 

em 10 (dez) dias. Sem manifestação, ao arquivo. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008209-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008209-68.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DOUGLAS FERNANDO DE OLIVEIRA ARAUJO EXECUTADO: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos, etc. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplida. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. 

No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que o valor se encontra devidamente depositado em 

conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, 

com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo 

Civil. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da 

seguinte forma: A) R$ 5.281,67 (cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e 

sessenta e sete centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos 

legais, nos dados bancários informados no ID 31558520. Após, a 

expedição do alvará, arquive-se os autos. P. I.C JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008871-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DE CASTRO (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008871-32.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 
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CLAUDIO DE CASTRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte 

requerente, CLAUDIO DE CASTRO (id. 31215383), em face da sentença 

de id. 31013873, alegando a ocorrência de omissão quanto ao pedido de 

despensa médica. Contrarrazões id. 31591882. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Conheço dos presentes Embargos de Declaração 

por serem tempestivos, conforme certidão de tempestividade (id. 

31219028). Acerca dos Embargos de Declaração os artigos 1.022 e 1.023 

do Novo Código de Processo Civil dispõem que: 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. Art. 1.023. Os embargos serão 

opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com 

indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam 

a preparo. Ou seja, além de serem cabíveis somente para esclarecer 

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

acerca da qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento da 

parte ou corrigir erro material, os declaratórios deverão ser opostos em 05 

(cinco) dias, com a indicação de tais vícios. Não obstante, está 

consolidado pelos Tribunais Pátrios inclusive os Superiores que as 

inconformidades devem estar presentes no bojo da decisão recorrida e 

não entre o seu conteúdo e entendimentos doutrinários, jurisprudenciais e 

provas apresentadas nos autos. Analisando detidamente os autos verifico 

que quanto ao pedido de despesas medicas, assim, assiste razão a parte 

embargante, pois a sentença foi omissa nesse ponto. Passo a análise do 

pedido. Pretende a parte requerente/embargante o recebimento da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos referente á Despesas de 

Assistência Médica e Suplementares – DPVAT. Antes da edição e 

vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 23.12.2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT. Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” Como a parte requerente/embargante não 

apresentou todos os documentos necessários à comprovação de seu 

direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada. Os documentos 

acostados aos autos (id. 18401711), corroboram a afirmativa da parte 

requerente, no sentido de que houveram despesas médicas 

suplementares, quais sejam, gastos com medicamentos, no montante de 

R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais). No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação à data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Com essas considerações, acolho parcialmente os 

Embargos de Declaração, para que fique constando no dispositivo da 

sentença a seguinte redação: Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, 

I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO 

DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que CLAUDIO DE 

CASTRO move em desfavor PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de final R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (23.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, 

bem como condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), a titulo de DAMS, 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Desta feita, 

ACOLHO os presentes embargos de declaração, aclarando a sentença 

quanto ao pedido de ressarcimento das DAMS – Despesas de Assistência 

Médica e Suplementar, julgando o pedido PROCEDENTE e reformando a 

sentença para constar, unicamente, a condenação ao pagamento da 

DAMS. Caso haja a interposição de recurso de apelação, intime-se a parte 

recorrida para apresentar suas contrarrazões, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após o cumprimento do disposto no § 3º do artigo 1.010 do 

NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para 

apreciação da interposição recursal. As providências. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006027-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIENE SIQUEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Tratam-se de embargos de declaração 

opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (id 

31571311) contra a sentença de id. 30940072, alegando que há 

contradição na decisão embargada. Contrarrazões id. 31603684. É o 

breve relatório. DECIDO. Após detida análise dos argumentos da parte 

embargante, infere-se que o seu intuito é modificar a decisão guerreada e 

não apenas de ver sanada suposta obscuridade/contradição. Com efeito, 

ao analisar a decisão objeto dos embargos, observa-se que se encontra 

suficientemente fundamentada e conforme as estipulações legais. A parte 

embargante alega um ponto contraditório no sentido da condenação 

exclusiva da embargante nos honorários advocatícios pugna pela 

condenação dividida da sucumbência. Contudo, a parte embargada decaiu 

da parte mínima de seus pedidos, não havendo razão para os honorários 

serem divididos. Assim, não há ponto contraditório na sentença, o que 

pretende a parte embargante é alterar a decisão. Nesta toada, convém 

frisar que os embargos de declaração tem a finalidade de integração e 

não substituição ou rediscussão da decisão, devendo a irresignação da 

parte ser pleiteada por meio do recurso adequado. A propósito: 

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E 

OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 DO 

NOVO CPC - DESCABIMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO 

DESPROVIDO. Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, 

quando ausentes as contradições, obscuridades e omissões apontadas 

pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. É 

inaplicável a condenação por litigância de má-fé com fundamento no art.80 

do nCPC, se a decisão recorrida foi publicada anterior a 18 de março de 

2016, e se os embargos de declaração foram apresentados na vigência 

do antigo CPC (Enunciado nº 2do STJ).” (ED 34868/2016, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016) (grifei e 

sublinhei) Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO. Caso haja a interposição de recurso de 

apelação, intime-se a parte recorrida para apresentar suas contrarrazões, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o cumprimento do disposto 

no § 3º do artigo 1.010 do NCPC, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal 

de Justiça para apreciação da interposição recursal. Intimem-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042808-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA BENEDITA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

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))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1042808-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SILVIA BENEDITA ALVES REU: BANCO BMG S.A, BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS” ajuizada por SILVA 

BENEDITA ALVES em desfavor de BANCO BMG S/A. Para tanto, aduz a 

parte autora que foi surpreendida com descontos indevidos em seu 

holetite pelo requerido. Sustenta que não se recorda de ter celebrado 

contrato com a instituição bancária demandada, bem como que não 

recebeu nenhum valor oriundo do suposto empréstimo. Alega que os 

descontos ocorrem desde o ano de 2010, no valor de R$ 895,22 

(oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). Assim, 

requereu liminarmente a suspenção dos descontos em sua folha de 

pagamento, e, no mérito, pugnou pela declaração de ilegalidade do 

empréstimo consignado, a condenação da requerida em ressarcir em 

dobro as parcelas indevidamente debitadas em seu contracheque, no 

valor de R$ 170.160,00 (cento e setenta mil cento e sessenta reais), e a 

condenação à título de danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). Junto à inicial vieram os documentos. O pedido liminar foi indeferido 

(ID. 17164933). A parte ré apresentou contestação junto ao ID n. 

18850959, alegou a existência de contrato assinado pela autora, 

inexistência de culpa e a inexistência de danos. Intimada a parte autora 

não apresentou impugnação (ID. 20294289). Oportunizado as parte 

especificarem provas, o requerido juntou aos autos documento de 

contrato (ID. 24041132), a parte autora pugnou pelo julgamento do feito e a 

desconsideração do documento apresentado pelo requerido (ID 

24427263). Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento 

e Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria exclusivamente 

de direito. Sem maiores sobressaltos, estou convicto de que a pretensão 

da reclamante merece parcial acolhimento. Cinge-se a controvérsia acerca 

da exigibilidade dos descontos realizados no contracheque da 

demandante a título de empréstimo consignado, bem como a existência de 

danos materiais e morais. Pois bem, inicialmente, cabe consignar que é 

caso de aplicar a inversão do ônus da prova decorrente do Código de 

Defesa do Consumidor (Art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90). A parte 

autora, que é hipossuficiente, é destinatária final do serviço, e a parte 

requerida exerce atividade econômica na área bancária, configurando a 

relação de consumo. Outrossim, cabe trazer a baila o disposto na Súmula 

479 do STJ:“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Também é importante 

frisar o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: “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. Além disso, 

dispõem os artigos 186 e 927, ambos 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” Dessa forma, diante da inversão 

do ônus da prova cabe ao réu comprovar a existência e validade do 

contrato, porém, não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do 

Código de Processo Civil. No caso em tela, ante a prova carreada aos 

autos, há verossimilhança das alegações da requerente de que não 

possui relação jurídica com a requerida e que os débitos descontados de 

seu holerite são indevidos. Isso porque, muito embora o requerido tenha 

juntado contrato no ID. 24041140, denota-se que trata-se de documento 

diverso dos fatos discutidos nestes autos. Em sede contestação o próprio 

requerido afirma que a autora celebrou um contrato em 01/11/2010, 

registrado sob o numero 203462958, a ser pago em 71 parcelas de R$ 

895,22 (oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e dois centavos). 

Todavia, o contrato juntado pelo requerido se refere a situação distinta 

dos fatos discutidos nestes autos, visto que trata-se de empréstimo 

consignado e cartão de crédito celebrado em outubro de 2009, com 

valores diferentes daqueles discutidos e descontados do holerite da parte 

autora. Desse modo, verifica-se pelos documentos colacionados aos 

autos que o requerido não apresentou qualquer contrato capaz de 
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comprovar o vínculo com a parte autora, trouxe documentos diversos, que 

não possuem o condão de demonstrar a contratação de empréstimo 

discutido, além de não demonstrar que a autora efetivamente recebeu os 

valores oriundos do empréstimo. Assim, ausente prova da validade das 

cobranças, ônus que incumbia ao requerido, nos termos do artigo 373, II 

do CPC, deve ser declarada a inexibilidade dos descontos realizados em 

sua folha de pagamento, cabíveis a indenização por dano moral e material. 

Pois bem, o artigo 186 do Código Civil dispõe: “Aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, 

portanto, é a própria lei que exige a reparação”. É certo que o 

reconhecimento do dever de indenizar depende de comprovação da 

presença dos três pressupostos da responsabilidade civil, a conduta, 

dano e nexo causal. no dizer de CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, 

constituem-se: “a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão 

ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito 

de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um 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 um e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, 

ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento 

contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (PEREIRA, 

Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil - 

teoria geral de direito civil. 23. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. P. 661 – 

grifo nosso) Pois bem, no que tange aos danos materiais, denota-se que a 

presente ação decorreu dos descontos efetuados pelo requerido 

diretamente na folha de pagamento da parte autora entre os anos de 2010 

e 2018, no valor total de R$ 87.731,56 (oitenta e sete mil setecentos e 

trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme holerites 

anexados a exordial. Ficou demonstrado apenas que foi liberado a autora 

o valor de R$ 2.651,56 (dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e 

cinquenta e seis centavos), devendo tal valor ser compensado em relação 

ao valor global. No que se refere ao pedido de repetição de indébito, tenho 

que não merece prosperar, uma vez que não restou comprovado de forma 

cabal a má-fé do requerido, devendo o valor descontado ser restituído na 

forma simples, no total de R$ 85.080,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e 

dezoito reais). Além disso, inevitável os transtornos sofridos pela autora, 

que foi privada de parte de seu salário, por conduta atribuída a instituição 

financeira, concernente à falta de cuidado na contratação de empréstimo 

consignado, situação apta a causar constrangimento de ordem 

psicológica, tensão e abalo emocional, tudo com sérios reflexos na honra 

subjetiva. Logo, também merecem prosperar a reparação por danos 

morais, pois, estão demonstrados a falha na prestação de serviços, 

consistente no ato ilícito da parte ré, bem como o nexo de causalidade 

entre o ato e os danos sofridos. Atento aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a situação fática apresentada nos autos, a condição 

socioeconômica das partes, os prejuízos suportados pela parte ofendida, 

e o fato de que a indenização pecuniária tem caráter sancionatório e 

pedagógico, mostra-se razoável a fixação do quantum indenizatório no 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: 1 – DECLARAR a nulidade e o 

cancelamento definitivo do contrato objeto da ação (nº 203462958) e a 

cessação dos descontos efetuados mensalmente, declarando a sua 

inexistência; 2 - CONDENAR a parte ré a restituir a parte autora a quantia 

de R$ 85.080,00 (oitenta e cinco mil, novecentos e dezoito reais), devendo 

ser corrigidos pelo INPC/IBGE e juros legais a partir da data dos 

respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ); 3 - CONDENAR a parte 

ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda a parte 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 

artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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KAROLYNE THAYNA DE ARRUDA SOARES (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LOTÉRICA DA TUYUIÚ (REU)
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STHEFANO MALHEIROS SANTANA DE ALMEIDA OAB - MT18501-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047790-90.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KAROLYNE THAYNA DE ARRUDA SOARES REU: LOTÉRICA DA TUYUIÚ 

Vistos etc., Versam os autos acerca Ação de Indenização Por Danos 

Morais c/c Pedido Liminar ajuizada por KAROLINE THYNA DE ARRUDA 

SOARES em face de LOTERICA DA TUYUIÚ. Para tanto, aduz a parte 

reclamante que em 14/04/2019 se dirigiu até a requerida para efetuar o 

pagamento de sua fatura de energia no valor de R$ 40,67 (quarenta reais 

e sessenta e sete centavos), todavia a atendente da requerida digitou o 

código de barras erroneamente, o que acarretou o não pagamento de sua 

fatura e a inclusão de seus dados no cadastros de proteção ao crédito. 

Assim, pugnou em sede de liminar que a requerida efetuasse o pagamento 

da fatura, e no mérito pugnou pela condenação do requerido ao 

pagamento do valor de R$ 14.970,00 (quatorze mil, novecentos e setenta 

reais). Junto à inicial vieram os documentos. O pedido liminar foi indeferido 

(ID. 25392014). A requerida apresentou contestação (ID 27080034), 

alegando culpa exclusiva do emissor do boleto; código de barras não 

digitado e a ausência de dano moral. Impugnação à contestação no ID. 

27565130. Foi oportunizado as partes especificarem provas, todavia 

quedaram-se inertes (ID. 30654440). Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. O feito não demanda dilação 

probatória, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito com 

permissivo no art. 355, I, do CPC. Na espécie, inegável a aplicação da 

regra da inversão do ônus da prova, prescrita no Código de Defesa do 

Consumidor, porquanto se trata de relação de consumo. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. Afirma a Reclamante que em 14/04/2019 dirigiu-se até 

a casa lotérica Reclamada para realizar o pagamento da fatura de energia. 

No entanto, foi surpreendida com a negativação referente a fatura paga 

na lotérica reclamada, foi então que verificou que o pagamento não havia 

sido realizado, percebendo posteriormente que a atendente da Reclamada 

havia digitado de forma errônea o número do código de barras. A 

reclamada, por sua vez, em sede de contestação, afirma que o problema 

não ocorreu por sua culpa, pois o pagamento foi realizado pela leitura do 

código de barras, e que é impossível digitar tantos números errados. 

Contudo, verifico que razão não assiste a requerida. Com efeito, em pese 

alegar que o pagamento foi realizado pela leitura do código de barras, não 

juntou qualquer documento que pudesse comprovar suas alegações. 

Ademais, em razão do serviço ofertado pela requerida, caberia ao caixa 

averiguar o correto pagamento do boleto, ônus que lhe compete, pois ao 

realizar convênio para o recebimento dos boletos assume a 

responsabilidade pela compensação, não podendo transferir tal ônus ao 

consumidor, vez que se trata do risco da atividade. Outrossim, o convênio 

de pagamento é realizado entre a reclamada e a empresa Energisa e, 

conforme se denota do comprovante de pagamento anexo aos autos, 

código de barras não alocado na leitora ou a linha digitável não foi digitado 

pela autora mas sim pelo atendente da Reclamada, que deveria ter 

conferido o pagamento. Destarte, a par da responsabilidade objetiva, que, 

por si só, já impele à inversão do encargo probatório, de outra parte 

também se conjugam tanto a manifesta hipossuficiência da reclamante 

(quer sob o aspecto econômico, quer sob o técnico), como a 

verossimilhança dos fatos que traz a juízo, o que conduz à necessidade 

de facilitar a defesa de seus direitos, mediante a inversão do ônus 

probatório. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaco 

ainda que é evidente que há, nesses casos, falha na prestação dos 

serviços, pois não é admissível que a empresa não zele pelos serviços 

prestados, trazendo prejuízos ao consumidor. Nesse ínterim, cumpre 

anotar que esses casos tratam de relação de consumo decorrente da má 

prestação de um serviço e da conduta imprudente da empresa, 
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consequentemente, deve ser aplicada a teoria do risco do 

empreendimento (CDC, art. 14). De acordo com Carlos Roberto Gonçalves 

a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, prescindindo do 

elemento culpa para que haja o dever de indenizar, tendo em vista o fato 

de vivermos em uma sociedade de produção e de consumo em massa, 

responsável pela despersonalização ou desindividualização das relações 

entre produtores, comerciantes e prestadores de serviços, em um pólo, e 

compradores e usuários do serviço, no outro (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Responsabilidade Civil: Doutrina, Jurisprudência. 7ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002). O Código Civil deixa evidente no art. 186 ao 

prescrever que “todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. De outro norte, o art. 927 do 

mesmo Diploma Legal, ao tratar da obrigação de indenizar, preceitua que 

aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, incisos V e 

X, protege de forma eficaz a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando direito a indenização pelo dano moral que lhes forem 

causados. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante 

os transtornos e dissabores causados a parte reclamante, a qual teve seu 

nome negativado em razão da má prestação do serviço pela reclamada, 

sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. Nesse sentido. 

“OS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. 1.RESPONSABILIDADE PELO 

FATO DO SERVIÇO. 1.1. A instituição financeira, prestadora de serviços, 

responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, 

decorrentes de falha na prestação dos serviços ofertados (CDC, art. 14). 

1.2. Comprovado que o pagamento realizado pela parte autora deixou de 

ser computado, devido ao erro de digitação do código de barras ocorrido 

no momento do pagamento realizado na agência lotérica, o erro que não 

pode ser atribuído ao consumidor. 2.DANO MORAL. 2.1. O fato do banco 

réu ter acrescido nas faturas cobrança de valor já adimplido, não 

configura abalo ou ofensa ao direito de personalidade do autor, 

tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano, o que afasta o pedido de 

indenização por dano moral em relação a tal aspecto. 2.2. In casu, restou 

comprovada a inexistência do débito levado a registro, de modo que a 

prova do dano vai introduzida pelo reconhecimento de que o demandante 

teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 

3.QUANTUM INDENIZATÓRIO. 3.1. O quantum indenizatório deve ser 

fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, já que aquele deve guardar proporção com a ofensa 

praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem 

deixar de levar em consideração o poder econômico da empresa ré. 4. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 4.1. A contratação de advogado particular para a 

atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui dano 

material passível de indenização, de acordo com a interpretação 

sistemática conferida aos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, art. 22 da 

Lei nº 8.906, de 1994 e art. 35, § 1º, do Código de Ética e Disciplina da 

OAB, porquanto inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais 

de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça (Incidente de Resolução 

de Demandas Repetitivas nº 70070415021). APELAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70078558301, 

Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Cláudio Luís Martinewski, Julgado em 11/12/2018)” No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO parcialmente PROCEDENTE o pedido 

para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 40,67 

(quarenta reais e sessenta e sete centavos, acrescidos de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a 

partir da data do desembolso, e CONDENAR a requerida 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 

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 

a parte 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 artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012734-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE SOUZA (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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012734-93.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

IVONETE DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS 

MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que IVONETE DE SOUZA 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

07/11/2017, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento de Despesas de 

assistência médica e suplementares, mais honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos de ids. 18981549 e seguintes. Devidamente 

citada (id. 19541138), a parte requerida apresentou contestação e 

documentos (id. 22973251), arguindo preliminarmente: arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II - Da Ausência De Documentos Indispensáveis Ao Processamento Da 

Demanda – Cerceamento De Defesa; III - Da Não Comprovação Do Pedido 

Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Audiência de Conciliação realizada (id. 

22979906), não houve acordo entre as partes. A parte requerente 

apresentou a réplica, id. 25037482. A parte requerida (id. 27241976) 

pugnou pela realização de pericia médica. A decisão de id. 31029464 

deferiu a realização da pericia. A parte requerida (id. 31252135) se 

manifestou, novamente, pugnando pelo cancelamento da pericia e o 

julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 
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pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO. 

Alega à seguradora requerida, em síntese, que o autor não comprovou a 

juntada de documentos mínimos necessários à regulação do sinistro 

administrativo, falta à parte autora interesse processual necessário a 

propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA 

CAUSA – DA OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO 

ECONÔMICO PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de 

Adequação do Valor de Eventual Indenização, uma vez que o valor 

atribuído à causa R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) condiz com a 

pretensão indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. 

Valendo consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do 

valor recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa 

forma, REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora 

requerida, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário à propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. Ab initio, 

consigno que há não necessidade de realização de pericia, haja vista que 

trata-se de ação de recebimento de DAMS – Despesas Medicas. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o Boletim de Ocorrência juntamente como o Atestado Médico foram 

incisivos ao declarar que a parte requerente se encontra acometido por 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos 

referente á Despesas de Assistência Médica e Suplementares – DPVAT. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 07/11/2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 
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6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. Assim passou a 

estabelecer a Lei nº 6.194: “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: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, pelos documentos 

acostados aos autos ficou constatado o nexo entre a lesão e o acidente. 

Dessa forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Como a parte requerente apresentou 

todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima 

se torna a indenização por ela pleiteada. Os documentos acostados aos 

autos (id. 18981845 e 18981848), corroboram a afirmativa do requerente, 

no sentido de que houveram despesas médicas suplementares, quais 

sejam, gastos com tratamento cirúrgico, despesas hospitalares e serviços 

prestados em anestesia , no montante de R$ 1.095,00 (um mil e noventa e 

cinco reais), dentro do limite estabelecido em lei R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). Sendo assim, recebera a quantia dispendida, no valor 

de R$ 1.095,00 (um mil e noventa e cinco reais). No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.095,00 (um mil e 

noventa e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do acidente (07.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% 

(dez por cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 

85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P.I.C. 

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1045879-43.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GUILHERME MELLO DE ARAUJO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS 

MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que GUILHERME MELLO DE 

ARAUJO move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 29/06/2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento de 

Despesas de Assistência Médica e Suplementares, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 24885908 e 

seguintes. Devidamente citada (id. 25346287), a parte requerida 

apresentou contestação e documentos (id. 26440531), arguindo 

preliminarmente: arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder;; II - Da Não Comprovação Do Pedido 

Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Termo de Audiência de Conciliação id. 26401131. 

A parte requerente apresentou a réplica, id. 27131270. A parte requerida 

(id. 29458282) pugnou pela realização de pericia médica. A decisão de id. 

31013887 deferiu a realização da pericia. A parte requerida (id. 31433990) 

se manifestou, novamente, pugnando pelo cancelamento da pericia e o 

julgamento antecipado do mérito. É o relatório. Decido. Conforme relatado, 

cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 

em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a 

sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de 

adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das 

preliminares suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 
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para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de Adequação do Valor 

de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa 

R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. Valendo 

consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do valor 

recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário à 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. Ab initio, 

consigno que há não necessidade de realização de pericia, haja vista que 

trata-se de ação de recebimento de DAMS – Despesas Medicas. Sendo 

assim, torno sem efeito a decisão que designou perícia médica. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o Boletim de Ocorrência juntamente como o Atestado Médico foram 

incisivos ao declarar que a parte requerente se encontra acometido por 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte 

autora o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos 

referente á Despesas de Assistência Médica e Suplementares – DPVAT. 

Antes da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 

6.194/74 que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no 

artigo 2º compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 29/06/2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT. Assim passou a 

estabelecer a Lei nº 6.194: “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: (Redação dada pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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 
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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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, pelos documentos 

acostados aos autos ficou constatado o nexo entre a lesão e o acidente. 

Dessa forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Como a parte requerente apresentou 

todos os documentos necessários à comprovação de seu direito, legítima 

se torna a indenização por ela pleiteada. Os documentos acostados aos 

autos (id. 18981845 e 18981848), corroboram a afirmativa do requerente, 

no sentido de que houveram despesas médicas suplementares, quais 

sejam, gastos com tratamento cirúrgico, despesas hospitalares e serviços 

prestados em anestesia , no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), dentro do limite estabelecido em lei R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). Sendo assim, recebera a quantia dispendida, no valor 

de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais), 

acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do 

acidente (29/06/2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas 

processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o 

valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, 

considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da 

causa. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P.I.C. JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016802-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA KARIN FERMINA DOS ANJOS (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016802-86.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYARA KARIN FERMINA DOS ANJOS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que MAYARA KARIN FERMINA DOS 

ANJOS move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

03.03.2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 19535945 e seguintes. Devidamente citada 

(id. 20096283), a parte requerida apresentou contestação e documentos 

(id. 23733132), arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II – Da Necessidade De Adequação do Valor da 

Causa; III - Da Não Comprovação Do Pedido Administrativo. No mérito, 

rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. 

Nomeado perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na 

central de conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado 

no id. 26555810. A parte requerente apresentou a réplica, id. 31190664. A 

parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 31502507) 

e a parte requerente suscitou a realização de prova pericial, id. 27676411. 

É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil impõe que os 

processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem 

cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso 

recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 

2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de 

sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista 

legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a 

produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O 

entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA PARA 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. 

Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força do que reza 

o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável 

pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, 

total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que 

os valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. 

“Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, 

com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será 

paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de Adequação do Valor 

de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa R$ 

28.500,00 (vinda e oito mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. Valendo 
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consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do valor 

recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A 

PORTO SEGUROS. Alega a seguradora requerida, em síntese, que o 

documento acostado nos autos é precário para comprovar o requerimento 

na esfera administrativa, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Requerimento Administrativo. Superadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 

[DPVAT] é modalidade de indenização decorrente de dano pessoal, a qual 

não se discute a existência de culpa por parte de qualquer um dos 

participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi vítima de 

acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua invalidez 

permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões esposadas 

pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe 

sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o 

pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova 

do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os 

autos, observa-se que a parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e 

Boletim de Atendimento Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano 

dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples prova” 

donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de trânsito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a parte requerente se 

encontra acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de 

trânsito. Pretende a parte requerente o recebimento da indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes 

da edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 

que “Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 03.03.2019, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“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: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) 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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 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: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). 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 (Incluído pela 
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Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 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. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): TORNOZELO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão TORNOZELO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa 

forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente 

narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no TORNOZELO DIREITO terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - TORNOZELO 

ESQUERDO: *25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 

3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(03.03.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019679-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

G. M. F., RODRIGO DAVID FRAGA REPRESENTANTE: RODRIGO DAVID 

FRAGA REU: BANCO BRADESCO Vistos etc., Trata-se de “AÇÃO PARA A 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS” ajuizada por GUSTAVO 

MAGALHÃES FRAFA, representado por seu genitor RODRIGO DAVID 

FRAGA em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Para tanto, aduz a parte 

autora que foi firmado contrato de conta de depósito junto ao banco 

requerido, e que desde a abertura da conta não era submetida a nenhuma 

modalidade de desconto, apenas acréscimos dos rendimentos da 

poupança. Alega que a partir do mês de abril de 2015 a conta passou a 

ser debitada mensalmente o lançamento “tarifa bancária”, no valor fixo de 

R$ 5,00 (cinco reais), sendo que o saldo que se encontrava depositado foi 

consumido integralmente no mês de outubro de 2018. Assim, requer a 

declaração da ilegalidade da cobrança de tarifa de manutenção em razão 

de sua inatividade por período superior a 6 (seis) meses, a condenação 

do requerido em dobro dos valores indevidamente debitados, e a 

condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Junto à inicial vieram os documentos. A parte requerida apresentou 

contestação junto ao ID 25498214, arguindo preliminarmente a falta de 

interesse de agir, prescrição e inépcia da inicial, e no mérito alega a 

legalidade dos descontos, inexistência de dano material e moral. Por fim, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação no ID. 26304552. Oportunizado as partes especificarem 

provas, somente a parte autora manifestou, pugnou pelo julgamento do 

feito Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Compulsando os autos, constato que as questões postas a 

julgamento se resumem a questões de direito e de fato, estas 

demonstráveis pela via documental, sendo desnecessária a produção de 
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prova. Logo, na forma do artigo 355, inciso I, CPC, passo ao julgamento 

antecipado do mérito. De inicio, passo a análise da preliminar de 

prescrição suscitada pela parte requerida. Em que pese os judiciosos 

argumentos da parte requerida, tenho que não merece prosperar a 

alegação de prescrição. Para eventuais reclamações por falha na 

prestação de serviço nesta modalidade contratual, aplica-se o prazo 

prescricional de cinco anos estabelecido pelo art. 27 do CDC, mormente 

porque a causa de pedir versa sobre vício que a parte autora só tomou 

conhecimento tempo depois de firmar o contrato em tela. Assim, no caso 

em análise não há de se falar em prescrição do direito pretendido. No que 

tange a alegação de falta de interesse de agir em face da ausência de 

pretensão resistida, 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. Consigno que 

não é necessário o esgotamento das vias administrativas para ingressar 

com demanda judicial. Por tais argumentos, afasto a preliminar ventilada. 

No que atine a preliminar de inépcia da petição inicial, tem-se que o pedido 

de indenização por danos materiais e morais decorre logicamente da 

causa de pedir consubstanciada no desconto referente a tarifas de 

manutenção de conta, ademais, verifica-se que a parte autora especificou 

o valor pretendido a título de danos morais (R$ 10.000,00). Rejeito a 

preliminar. Superada questão preliminar, passo a análise do mérito. 

Compulsando os autos denota-se através do “Contrato de Conta Depósito 

– Pessoa Física” que trata-se conta corrente, bem como é possível 

constatar que no referido contrato consta de forma clara que os serviços 

contratados estão sujeitos à cobrança de tarifas (ID. 19950742). Ademais, 

ainda que o autor não tenha movimentado a conta por ele contratada, a 

ausência de movimentação não exclui a cobrança de tarifa de 

manutenção. Não se pode olvidar, que a cobrança de tarifas encontra-se 

disciplinada na Resolução nº 2.303/96, do Banco Central do Brasil e, 

assim, colocados à disposição do demandante, sobre eles deve incidir as 

tarifas contratadas. Dessa forma, expressamente contratada pelo 

requerente, não há que se falar em ilegalidade de suas cobranças. Diante 

do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Condeno ainda 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 artigo 85, §§ 1º e 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. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005504-97.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE LUIZ GOMES DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOSE LUIZ GOMES DA SILVA move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 23/12/2018, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 17884244 e seguintes. Devidamente citada (id. 

18003657), a parte requerida apresentou contestação e documentos (id. 

20871977), arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II – Da Necessidade De Requerimento 

Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado no id. 20370834. A parte requerente apresentou a 

réplica, id. 25718251. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo 

Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de 

acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito 

tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista 

no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual 

CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de Adequação do Valor 

de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. Valendo 

consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do valor 

recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário à 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 
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vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 23/12/2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 
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Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): MEMBRO INFERIOR ESQUERDO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão M I E 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a invalidez permanente da parte 

requerente decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo lesão no 

MEMBRO INFERIOR ESQUERDO terá a vítima direito a 70% do valor total da 

indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, no 

caso em tela, média (50%) a perda da parte requerente, terá essa o direito 

de 70% sobre 50%, perfazendo o total de 35% de R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - MEMBRO INFERIOR DIREITO: *70% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 9.450,00 *50% sobre R$ 9.450,00= R$ 4.725,00 Total: R$ 

4.725,00 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(23.12.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 

trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 
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CALDAS DE BARBOSA menor impúbere, neste ato representada pela 

genitora TASSIA DA SILVA RIBEIRO RABELO move em desfavor de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi 

vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 05/04/2018, tendo resultado 

a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver a requerida 

condenada ao pagamento da integralidade da indenização do Seguro 

DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos 

de ids. 19703980 e seguintes. Devidamente citada (id. 20097779), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos (id. 18933156), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Necessidade De Adequação do Valor da Causa; III - Da 

Necessidade De Requerimento Administrativo. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 

26585894 Réplica apresentada no id. 31179828. A parte requerida pugna 

pelo julgamento antecipado da lide, id. 31502417. É o relatório. Decido. O 

novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, 

preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em 

que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a 

exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de 

Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta 

oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao 

julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas 

especificadas. Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos 

do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o 

art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Notadamente no presente caso, a 

discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, ademais já foi 

realizada uma pericia por perito oficial, não havendo necessidade de 

produzir outra prova pericial. Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA 

LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras 

compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um 

consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das indenizações. 

Assim, qualquer delas pode responder, total ou parcialmente, pelo 

pagamento da indenização, sendo evidente que os valores pagos são 

compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização 

por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não 

identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos 

valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo razão para incluir a 

Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT nesta lide, 

providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DA 

OBRIGATÓRIA CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO 

PERSEGUIDO Refuto a preliminar de Necessidade de Adequação do Valor 

de Eventual Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa R$ 

28.500,00 (vinda e oito mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão 

indenizatória deduzia pela parte, conforme denota dos autos. Valendo 

consignar que eventual excesso decorrente da não dedução do valor 

recebido administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

- FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em 

síntese, que falta a parte autora interesse processual necessário à 

propositura da ação, já que esta não lhe procurou para receber o 

pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de interesse de 

agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse jurídico em 

receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no 

caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme 

entendimento jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das 

vias administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 
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recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 05/04/2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): SEG. COLUNA 

LOMBAR E SEG. COLUNA TORACICA. (...) III) Há indicação de algum 

tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), incluindo medidas de 

reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o exame médico legal, 

pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] disfunções apenas 

temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas) 

(...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho de 2009 favor 

promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) que não 

seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo geradora(s) de 

dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), especificando, 

segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) 

acometido(s) e ainda segundo o previsto no instrumento legal, firmar a sua 

graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano anatômico e/ou funcional permanente 

que comprometa apenas parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). 

Em se tratando de dano parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial 

Completo (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa de 

forma global algum segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial 

Incompleto (Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa 

apenas em parte a um (ou mais de um) segmento corporal da Vítima) 

b.2.1) Informar o grau da incapacidade definitiva da Vitima, segundo o 

previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação 

introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o 

percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal 

acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º Lesão SEG. 

COLUNA LOMBAR 75% INTENSA SEG. COLUNA TORACICA 75% INTENSA 

[...]” Dessa forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu 

do acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo 

conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação 

da tabela em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º 

incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima 

transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia 

seguradora, responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento 

da indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão na COLUNA LOMBAR terá a vítima direito a 
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100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito o total de 75% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: - COLUNA LOMBAR: *100% sobre R$ 13.500,00 = 

R$ 13.500,00 *75% sobre R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00 Total: R$ 

10.125,00 Concernente a outra lesão na COLUNA TORACICA terá a vítima 

direito a 100% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da 

parte requerente, terá essa o direito o total de 75% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração, segue o calculo detalhado: - 

COLUNA TORACICA: *100% sobre R$ 13.500,00 = R$ 13.500,00 *75% 

sobre R$ 13.500,00 = R$ 10.125,00 Total: R$ 10.125,00 Por fim, com o 

intuito de evitar qualquer embargo de declaração, disponho que consistem 

em lesões diversas, isso porque, com é sabido temos a área cervical com 

07 vertebras, a área torácica com 12 vertebras na região do peito e a área 

lombar com 05 vertebras na região lombar parte de baixo da coluna. O 

laudo foi contundente em apontar duas lesões, uma na área lombar outra 

torácica. No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Com relação ao dano moral, 

indefiro pois não houve violação ao direito da moral do parte requerente. 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 20.250,00 (vinte mil 

duzentos e cinquenta reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (05/04/2018) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016458-08.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSEMANE SIMON RECONVINDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ROSEMANE SIMON move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 09/03/2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 19509982 e seguintes. Devidamente citada (id. 

20100421), a parte requerida apresentou contestação e documentos (id. 

23468308), arguindo preliminarmente: arguindo preliminarmente: I - Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II – Da Ausência de 

Documentos Essenciais. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, 

requerendo a total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para 

realização da perícia médica no segurado, na central de conciliação e 

mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 26633516. A 

parte requerente não apresentou a réplica, id. 31293622. As partes 

requereram o julgamento antecipado da lide. É o relatório. Decido. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA 

DOCUMENTAÇÃO. Alega à seguradora ré, em síntese, que o autor não 

comprovou a juntada de documentos mínimos necessários à regulação do 

sinistro administrativo, falta à parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação. Não assiste razão a parte demandada, 

pois, conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando 

o pedido inicial é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no 

caso em tela. “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – 

DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O 

prévio requerimento administrativo não é requisito essencial para pleitear 

judicialmente indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, 

DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). 

Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR - EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - 

SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do 

mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 
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existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 09/03/2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): OMBRO 

ESQUERDO (...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, 

a ser prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 
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11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO ESQUERDO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, 

a invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no OMBRO ESQUERDO terá a vítima direito a 

25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 

18,75% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *75% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

2.531,25 Total: R$ 2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (09.03.2019) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. P.I.C. As providências Cumpra-se JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005557-78.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITALO VINICIUS LISBOA DE SA COSTA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que ITALO VINICIUS 

LISBOA DE SA COSTA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de 

trânsito ocorrido no dia 31/08/2018, tendo resultado a sua invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos de ids. 

17892982 e seguintes. Devidamente citada (id. 18003670), a parte 

requerida apresentou contestação e documentos (id. 21600926), arguindo 

preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; 

II – Da Necessidade De Requerimento Administrativo. No mérito, rebateu os 

pedidos da inicial, requerendo a total improcedência da ação. Nomeado 

perito judicial para realização da perícia médica no segurado, na central de 

conciliação e mediação desta capital, o laudo pericial foi juntado no id. 

20368812 A parte requerente apresentou a réplica, id. 25881676. As 

partes requereram o julgamento antecipado da lide (id. 30386090 e 

31501880). É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil impõe 

que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a 

ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo 

concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, 

parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a 

prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção 

prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da 

instrução e a produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual 

CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário à propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 
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administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 31/08/2018, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 
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de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PUNHO DIREITO (...) 

III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PUNHO DIREITO 75% INTENSA [...]” Dessa forma, a invalidez 

permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, bem como 

foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao 

feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o 

inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite 

que prevê expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e 

percentual previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve 

invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, responsável pelo 

pagamento, deve arcar com o cumprimento da indenização no percentual 

previsto expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a 

parte autora apresentou todos os documentos necessários à 

comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização por ela 

pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da indenização. 

Havendo lesão no Punho Esquerdo terá a vítima direito a 25% do valor total 

da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo, 

no caso em tela, intensa (75%) a perda da parte requerente, terá essa o 

direito de 25% sobre 75%, perfazendo o total de 18,75% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade 

parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o 

percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO ESQUERDO: *25% sobre R$ 

13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 2.531,25 Total: R$ 

2.531,25 No tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, 

conforme orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de 

R$ 2.531,25 ( dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da 

data do acidente (31.08.2018) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por 

cento) sob o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do 

CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a 

complexidade da causa. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. 

Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE ALEXANDRE MARTINS 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020540-82.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

THIAGO LUIS DE OLIVEIRA CARMO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que THIAGO LUIS DE OLIVEIRA CARMO 

move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 

19/01/2019, tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual 

pretende ver a requerida condenada ao pagamento da integralidade da 

indenização do Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos de ids. 20076877 e seguintes. Devidamente citada 

(id. 20524369), a parte requerida apresentou contestação e documentos 

(id. 24377942), arguindo preliminarmente: I - Da Alteração do Polo Passivo 

para a Seguradora Líder; II – Da Necessidade De Requerimento 

Administrativo. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a total 

improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da perícia 

médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta capital, o 

laudo pericial foi juntado no id. 25303867. A parte requerente apresentou a 

réplica, id. 26399194 É o relatório. Decido. O novo Código de Processo 

Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de 

acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito 

tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista 

no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, 

permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de 

exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término 

da instrução e a produção das provas especificadas. Friso, ainda, que o 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual 

CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 
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as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não 

demanda maiores elucubrações, ademais já foi realizada uma pericia por 

perito oficial, não havendo necessidade de produzir outra prova pericial. 

Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do 

seguro DPVAT devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente 

de trânsito. Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se 

necessário a apreciação das preliminares suscitadas em sede de 

contestação. DA INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO 

PASSIVO. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do 

ponto de vista econômico, quando do ponto de vista do assessoramento 

técnico-jurídico. Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da 

ação. DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em síntese, que falta 

a parte autora interesse processual necessário à propositura da ação, já 

que esta não lhe procurou para receber o pagamento pela via 

administrativa. Com relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar 

que a parte demandante tem interesse jurídico em receber o seguro 

obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. 

Não assiste razão a parte demandada, pois, conforme entendimento 

jurisprudencial, não há necessidade do esgotamento das vias 

administrativas para o exercício do direito de ação de cobrança do 

chamado Seguro DPVAT, ademais, principalmente quando o pedido inicial 

é contestado no mérito pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Além do mais, é 

entendimento pacífico que a escolha do foro para o ajuizamento da ação 

de cobrança de seguro DPVAT deverá recair sobre o domicílio do autor, 

local do acidente, ou onde o réu possuir sede. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 

decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 19/01/2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 
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Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital, a qual afirma que: “(...) I) Há 

lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente decorrente de 

acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ x ] Sim [ ] Não [ 

] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta afirmativa II) Descrever 

o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) região(ões) corporal(is) 

encontra(m)-se acometida(s): PUNHO ESQUERDO E PÉ DIREITO (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PUNHO ESQUERDO 25% LEVE PÉ DIREITO 10% RESIDUAL [...]” 

Dessa forma, a invalidez permanente da parte requerente decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no Punho Esquerdo terá a vítima direito a 25% 

do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), sendo, no caso em tela, leve (25%) a perda da parte requerente, 

terá essa o direito de 25% sobre 25%, perfazendo o total de 6,25% de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de 

debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração segue 

detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - PUNHO ESQUERDO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *25% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

843,75 Total: R$ 843,75 Concernente a perda funcional no Pé Direito terá a 

vítima direito a 50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), sendo, no caso em tela, residual (10%) a 

perda da parte requerente, terá essa o direito de 50% sobre 10%, 

perfazendo o total de 5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

que é o teto para casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins 

de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - 

MEMBRO PÉ ESQUERDO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 6.750,00 *10% 

sobre R$ 6.750,00= R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No tocante a correção 

monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ 

incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento da indenização pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a 

parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.518,75 (um mil e 

quinhentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(19.01.2019) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais 

e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da 

condenação, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, 

neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o 
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trânsito em julgado, ao arquivo. Publique-se Intime-se. Cumpra-se. JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030940-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEI LEITE DE BARROS (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):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030940-58.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCINEI LEITE DE BARROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que JOCINEI LEITE DE BARROSmove em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 08/05/2019, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos de ids. 21704870 e seguintes. Devidamente citada (id. 

22113195), a parte requerida apresentou contestação e documentos (id. 

26602567), arguindo preliminarmente: arguindo preliminarmente: I - Da 

Alteração do Polo Passivo para a Seguradora Líder; II – Da Necessidade 

De Requerimento Administrativo; III- Da Necessidade De Adequação do 

Valor da Causa. No mérito, rebateu os pedidos da inicial, requerendo a 

total improcedência da ação. Nomeado perito judicial para realização da 

perícia médica no segurado, na central de conciliação e mediação desta 

capital, o laudo pericial foi juntado no id. 27401093. A parte requerente 

apresentou a réplica, id. 31154300. É o relatório. Decido. Conforme 

relatado, cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT em que a parte promovente visa o recebimento do seguro DPVAT 

devido a sua invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito. 

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia faz-se necessário a 

apreciação das preliminares suscitadas em sede de contestação. DA 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, 

observo que as seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º 

da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo 

pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total 

ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR. Alega a seguradora requerida, em síntese, que falta a parte 

autora interesse processual necessário à propositura da ação, já que esta 

não lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

ademais, principalmente quando o pedido inicial é contestado no mérito 

pela seguradora, o que ocorreu no caso em tela. “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Além do mais, é entendimento pacífico que a escolha 

do foro para o ajuizamento da ação de cobrança de seguro DPVAT 

deverá recair sobre o domicílio do autor, local do acidente, ou onde o réu 

possuir sede. Dessa forma, REJEITO a preliminar. DA NECESSIDADE DE 

ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DA OBRIGATÓRIA 

CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO Refuto a 

preliminar de Necessidade de Adequação do Valor de Eventual 

Indenização, uma vez que o valor atribuído à causa R$ 28.500,00 (vinda e 

oito mil e quinhentos reais) condiz com a pretensão indenizatória deduzia 

pela parte, conforme denota dos autos. Valendo consignar que eventual 

excesso decorrente da não dedução do valor recebido 

administrativamente, esta afeto ao mérito devido. Dessa forma, REJEITO a 

preliminar. Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. De início, 

tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização decorrente 

de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa por parte de 

qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte requerente que foi 

vítima de acidente automobilístico, resultando, em decorrência disto, sua 

invalidez permanente. Em análise dos autos, verifica-se que as razões 

esposadas pela seguradora não merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas 

transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 

11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira: “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”. Compulsando os autos, observa-se que a 

parte requerente juntou Boletim de Ocorrência e Boletim de Atendimento 

Médico, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente. In casu, 

deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o 

pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade 

permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os 

documentos acostados levem a conclusão da ocorrência dos fatos. 

Assim, tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro. Ademais, o Boletim de 

Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser 

desconstituído com prova em contrário, portanto, deve a ré trazer aos 

autos provas em consonância com o disposto no inciso II do art. 373 do 

CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, também, a arguição de ausência de 

prova da alegada invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito, 

já que o laudo produzido pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que a 

parte requerente se encontra acometido por invalidez permanente 
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decorrente de acidente de trânsito. Pretende a parte requerente o 

recebimento da indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, 

por invalidez permanente. Antes da edição e vigência da Lei nº 

11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que “Os danos pessoais 

cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), sendo de “40 (quarenta) 

vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no País, para o caso de 

morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez permanente” 

(alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior salário-mínimo 

vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas” (alínea 

“c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 11.482/2007, as indenizações 

devidas em razão de seguro DPVAT passaram a ter valor certo, com 

fixação de R$ 13.500,00, para o caso de morte (art. 3º, I); até R$ 

13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II), e até R$ 

2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de despesas de assistência 

médica e suplementares devidamente comprovadas (inciso III). Para 

análise da presente questão, importante salientar que o sinistro ocorreu 

em 08/05/2019, ou seja, sob a égide da Lei nº 11.945/09. Referida lei, em 

seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 6.194/74 passou a vigorar, desde 

16.12.2008, acrescida de tabela relativa aos percentuais indenizatórios 

para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos Corporais Totais Repercussão 

na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual da Perda Perda anatômica e/ou 

funcional completa de ambos os membros superiores ou inferiores 100 

Perda anatômica e/ou funcional completa de ambas as mãos ou de ambos 

os pés Perda anatômica e/ou funcional completa de um membro superior e 

de um membro inferior Perda completa da visão em ambos os olhos 

(cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral Lesões neurológicas que 

cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental alienante; (b) impedimento 

do senso de orientação espacial e/ou do livre deslocamento corporal; (c) 

perda completa do controle esfincteriano; (d) comprometimento de função 

vital ou autonômica Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, 

cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando 

com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, 

respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra 

espécie, desde que haja comprometimento de função vital. Danos 

Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de Membros 

Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica e/ou 

funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos 

70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores 

Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 Perda 

completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo 

polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo 

Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre os outros 

dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um 

dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) Outras 

Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das Perdas 

Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação (mudez 

completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade de um 

segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral (retirada 

cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: “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: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). I - R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela 

Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

- no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) 

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. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) § 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: (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). 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. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 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. (Incluído pela Lei nº 11.945, 

de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de que trata o § 2o 

deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o 

atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do 

estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades 

previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, prevê: “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.” No caso em tela, foi realizada perícia na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (fls. 40), a qual afirma que: 

“(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): JOELHO DIREITO 

(...) III) Há indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser 

prescrito), incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) 

Segundo o exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico 

cursa com: a) [ ] disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico 

e/ou funcional definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 

11.945 de 4 junho de 2009 favor promover a quantificação da(s) 

lesão(ões) permanente(s) que não seja(m) mais susceptível(is) a 

tratamento como sendo geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou 

funcional(is) definitivo(s), especificando, segundo o anexo constante à Lei 

11.945/09, o(s) segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o 

previsto no instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial 

(Dano anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas 

parte do patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano 

parcial informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa de forma global algum 

segmento corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico 

e/ou funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou 

mais de um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da 

incapacidade definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do 

art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 

11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em 

cada segmento corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o 

percentual 1º Lesão OMBRO DIREITO 50% MÉDIA [...]” Dessa forma, a 

invalidez permanente da parte requerente decorreu do acidente narrado, 

bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto probatório 

colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela em 

consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo lesão no JOELHO DIREITO terá a vítima direito a 
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25% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, média (50%) a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50%, perfazendo o total de 

12,5% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o teto para 

casos de debilidade parcial do membro afetado. Para fins de ilustração 

segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso: - OMBRO DIREITO: 

*25% sobre R$ 13.500,00 = R$ 3.375,00 *50% sobre R$ 3.375,00 = R$ 

1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No tocante a correção monetária em seguro 

obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde o evento 

danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO 

DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na 

ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da 

correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental 

improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: 

Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de 

incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da 

indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros 

de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância de R$ R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08.05.2019) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo. P.I.C. As providências Cumpra-se JORGE ALEXANDRE 

MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030534-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1030534-08.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARCELA MARIA DA SILVA COELHO EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos, etc. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplida. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil, que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que o valor se encontra devidamente depositado em conta 

judicial, razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositado da seguinte 

forma: A) R$ 3.712,09 (três mil, setecentos e doze reais e nove 

centavos), em favor da parte exequente, com acréscimos legais, nos 

dados bancários informados no ID 31625584. B) R$ 736,64 (setecentos e 

trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), em favor da parte 

executada, com acréscimos legais. INTIME-SE, com urgência, a parte 

EXECUTADA para informar os dados bancários para a expedição do 

alvará. Após, a expedição dos alvarás, arquive-se os autos. P. I.C JORGE 

ALEXANDRE MARTINS FERREIRA Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006536-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SF COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015806-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUZA FREIRE E CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para 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: 1013852-70.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENAIZA MARGARETH LAUFER ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO OAB - MT24487/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JN VEICULOS LTDA (REU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028340-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO JOSE SCHORR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028340-35.2017.8.11.0041 

AUTOR: ELSIO JOSE SCHORR RÉU: 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 com vistas à 

conciliação designada para o dia 21/02/2018, às 09h30, 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 
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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. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1055863-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INEZ SOARES CARVALHO (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))

 

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: 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 requerida, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre o pedido de desistência, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014765-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018609-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS PINTO DE REZENDE NETO (EXEQUENTE)

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 

(EXECUTADO)

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, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018005-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO ANDRADE (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):

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°: 1018005-49.2020.8.11.0041 

Autor: PAULO RENATO ANDRADE Réu: BANCO DO BRASIL 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 09h00 - Conciliação 06, 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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018036-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

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: ( ) 1018036-69.2020.8.11.0041 LAURA 

PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT 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 08h00 - 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). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018040-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ERENIL LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

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: ( ) 1018040-09.2020.8.11.0041 LUZIA 

ERENIL LEMES DA COSTA 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 08h15 - 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). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018047-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINELSON ZEFERINO FELIZARDO (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):

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: ( ) 1018047-98.2020.8.11.0041 EDINELSON 

ZEFERINO FELIZARDO 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 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). 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: 1018099-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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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: ( ) 1018099-94.2020.8.11.0041 LOURDES DE 

SOUSA 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 09h15 - 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). 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: 1018100-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE PEREIRA 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):

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: ( ) 1018100-79.2020.8.11.0041 FILIPE 

PEREIRA BARBOSA 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 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). 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: 1018108-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MOTURI MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

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: ( ) 1018108-56.2020.8.11.0041 GILMAR 

MOTURI MENDES 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 10h00 - 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). 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

Ofício Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014506-62.2017.8.11.0041

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, 28 de 

abril de 2020. Referência: Processo n. 1014506-62.2017.8.11.0041 Parte 

autora: EXEQUENTE: SAFILO DO BRASIL LTDA. Parte ré:EXECUTADO: 
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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 Confederação Nacional das Empresas de 

Seguros Gerais - CNseg Rua Senador Dantas, nº 74, 16º Andar, Centro 

Rio de Janeiro-RJ Cep: 20031-205.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016157-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE OAB - MT17133-O (ADVOGADO(A))

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE OAB - 594.751.291-20 

(REPRESENTANTE)

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

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016157-61.2019.8.11.0041 Intime-se a 

empresa Águas Cuiabá para manifestar-se se pretende produzir prova 

pericial, uma vez que fraude no hidrômetro não se prova com 

testemunhas, muito menos com depoimento pessoal pessoa falecida, no 

prazo de 15 dias. Após, voltem-me conclusos para o saneador. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018086-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON MAIK SILVA DE ALMEIDA (AUTOR)

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):

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°: 1018086-95.2020.8.11.0041 

Autor: EWERTON MAIK SILVA DE ALMEIDA Réu: MRV PRIME PARQUE 

CHRONOS INCORPORACOES SPE 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 10/08/2020, às 12h00 - 

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 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018361-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIA ROMERA MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (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°: 1018361-44.2020.8.11.0041 

Autor: JESSIA ROMERA MOTA Réu: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS 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 11/08/2020, às 11h30 - Conciliação 01, 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018216-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FARIAS 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):
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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: ( ) 1018216-85.2020.8.11.0041 LEANDRO 

FARIAS 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 12h45 - Conciliação 08, 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: 1018289-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATE MORETI DE SOUZA (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):

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: ( ) 1018289-57.2020.8.11.0041 KATE 

MORETI DE SOUZA 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 13h00 - Conciliação 08, 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: 1018369-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANIA APARECIDA BARAUNA DE JESUS (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: ( ) 1018369-21.2020.8.11.0041 WANIA 

APARECIDA BARAUNA DE JESUS 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 13h15 - Conciliação 08, 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: 1018373-58.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MEDEIROS BONFIM (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: ( ) 1018373-58.2020.8.11.0041 EDIR 

MEDEIROS BONFIM PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 
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(vinte) dias, para comparecer à audiência de conciliação designada para o 

dia 22/09/2020, às 13h30 - Conciliação 08, 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: 1014357-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SANCHES SAFF (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):

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: ( ) 1014357-61.2020.8.11.0041 BEATRIZ 

SANCHES SAFF 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 13h45 - Conciliação 08, 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: 1016622-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO DOS SANTOS SPARANO (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):

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: ( ) 1016622-36.2020.8.11.0041 ALUIZIO 

DOS SANTOS SPARANO 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 14h00 - Conciliação 08, 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: 1016763-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUEL RAMOS 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)

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: ( ) 1016763-55.2020.8.11.0041 JOSUEL 

RAMOS DA SILVA JUNIOR 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 14h15 - Conciliação 08, 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018212-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KLERISTON MAGALHAES FERREIRA (REQUERENTE)

DAYANE DOS SANTOS SOUZA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEZIA BARBOSA DA SILVA OAB - MT0013899A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018212-48.2020.8.11.0041. 

REQUERENTE: KLERISTON MAGALHAES FERREIRA, DAYANE DOS 

SANTOS SOUZA MAGALHAES REQUERIDO: AVIANCA Intime-se a parte 

autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos seguintes 

termos: i) Junte aos autos documentos hábeis a comprovar sua condição 

de hipossuficiência financeira, sob pena de ser indeferida a justiça 

gratuita; Advirto ao autor que o não atendimento de tal providência 

acarretará o indeferimento da gratuidade da justiça. Decorrido o prazo, 

voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018270-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018270-51.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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, 28 de abril de 2020. Vandymara 

Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018323-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAYTON PEREIRA GASQUER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018323-32.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NAYTON PEREIRA GASQUER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

emendar a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos boletim 

de ocorrência; Advirto ao autor que o não atendimento de tais 

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 28 de abril de 2020. Vandymara G. R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

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

 

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 nº. 1017894-65.2020.8.11.0041 

Requerente: SAMPAIO & ASSOCIADOS, AUDITORIA, ASSESSORIA E 

CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S LTDA - ME e outros Requerido: ROOT 

BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA Cite-se a parte executada para pagar a 

dívida no prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829), 

constando do mandado ordem de penhora e a avaliação a serem 

cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado 

(CPC, art. 829, § 1º). Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, verba essa que será reduzida pela metade 

caso a parte executada efetue o pagamento no prazo mencionado (CPC, 

art. 827, § 1º). Eventuais embargos devem ser opostos no prazo de 15 

(quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do artigo 231 do CPC 

(CPC, art. 915). Cientifique-se a parte devedora de que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de 

custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 916). 

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

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1020067-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO GIROTTO RIBEIRO (AUTOR(A))

RAQUEL FERREIRA GUIMARAES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOVANE JOSE FERREIRA OAB - GO26238 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA OAB - MT5367-O 

(ADVOGADO(A))

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1020067-96.2019.8.11.0041 Oficie-se o 

Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rio Verde-GO, solicitando 

informações sobre a atual fase dos processos 201403259970 e 
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201401360569. Após, voltem-me conclusos para o saneador. Cuiabá/MT, 

data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034236-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN WILMA PEIXOTO 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:

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034236-25.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARMEN WILMA PEIXOTO DA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intime-se a 

parte requerida, para no prazo de 15 (quinze) dias, juntar nos autos a 

cópia integral do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 621931. Após, 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 29 de abril 

de 2020. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007217-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. V. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

ROBERTO MAIA DE ALMEIDA OAB - 569.803.291-20 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1007217-10.2019.8.11.0041 Trata-se de 

matéria de fato e de direito, contudo as partes não pretendem produzir 

outras provas, assim o feito comporta o julgamento no estado em que se 

encontra. Intimem-se as partes e voltem-me conclusos para sentença. 

Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-63.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000525-63.2017.8.11.0041 

AUTOR: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que desejam 

produzir. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será organizado e saneado, com a apreciação 

das preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em 

audiência de instrução e julgamento, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000269-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA DA SILVA TAVARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(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 as 

partes REQUERIDA para que especifique as provas que pretendem 

produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas desejam 

demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016975-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALISSON BRANCO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-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 do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020138-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES ALVES DAS CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 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: 1030690-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURILIO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (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 AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a petição juntada pelo requerido, 

referente a guia de pagamento da condenação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017894-65.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - ME 

(EXEQUENTE)
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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)

 

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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035057-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

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

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO AUGUSTO NOGUEIRA SILVA (EXECUTADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para providenciar a distribuição da 

Carta Precatória expedida, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000158-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-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), e via Diário Eletrônico, para providenciar a averbação de 

termo de penhora expedido, comprovando o ato, em 20 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043453-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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: 1027667-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA BRANCO (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))

 

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.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038711-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR OAB - MT16449-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISELMA FERREIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 4ª 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 DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VANDYMARA GALVAO 

RAMOS PAIVA ZANOLO PROCESSO n. 1038711-58.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 17.426,73 ESPÉCIE: [Prestação de Serviços]

->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: MISSAO 

SALESIANA DE MATO GROSSO Endereço: RUA PADRE JOÃO CRIPPA, 

1437, - DE 1193/1194 A 2075/2076, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS - 

CEP: 79002-390 POLO PASSIVO: Nome: MARISELMA FERREIRA DE 

CAMPOS Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 405, Q.35,Ed.Vale Moinho, 

PARQUE UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 78075-202 Nome: AURELIO 

AUGUSTO GONCALVES DA SILVA Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA, 

405, Q.35,Ed, Vale Moinho, PARQUE UNIVERSITÁRIO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78075-202 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:Trata-se de Ação Monitória ajuizada por Missão 

Salesiana de Mato Grosso contra Mariselma Ferreira de Campos e Aurélio 

Augusto Gonçalves da Silva, em que a autora alega que prestou serviços 

educacionais para a aluna Marcele Vitória Gonçalves da Silva, todavia a 

primeira ré deixou de pagar as mensalidades. Afirma que os réus 

negociaram o débito das mensalidades, emitindo 30 notas promissória, 29 

no valor de R$ 500,00 cada e uma no valor de R$ 203,71, totalizando R$ 

14.703,71, todavia somente pagaram as primeiras dez, estando 

inadimplentes desde a nota promissória de nº 11, com vencimento em 

15/10/2013. Alega que o débito atualizado até a data do ajuizamento da 

ação importa em R$ 17.426,73, com atualização monetária pelo INPC e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada nota 

promissória, anexando planilha. Os réus foram citados por mandado, 

conforme certidão positiva Id 12292326, deixando transcorrer o prazo sem 

ofertar embargos monitórios e sem efetuar o pagamento do débito. 

DECISÃO:Citem-se por edital os executados para o cumprimento de 

sentença.Após, manifeste-se a credora, em 15 dias. 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 
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(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 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, ROSANGELA GOMES BEZERRA, 

digitei. CUIABÁ, 29 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: 1005204-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON 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:

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 1005204-04.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 12h45 - sala 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

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: 1005032-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANISIO DE SOUSA 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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1005032-62.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 13h00 - sala 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

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: 1005001-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. D. O. (AUTOR)

APARECIDA OLIVEIRA 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)

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 1005001-42.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 13h15 - sala 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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

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: 1004786-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON FERREIRA DA ROCHA (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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1004786-66.2020.8.11.0041 Em virtude do 

teor 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 , em razão da qual 

a audiência foi cancelada, REDESIGNO a audiência de conciliação para o 

dia 21/09/2020, às 13h30 - sala 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 
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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). Tendo em vista que a PARTE 

REQUERIDA tem advogado constituído nos autos, INTIME-O da data, via 

diário eletrônico. Intime-se, ainda, a parte autora para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá/MT, data registrada 

no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016464-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA SILVESTRE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO OAB - MT23763-O 

(ADVOGADO(A))

GRISIELY DAIANY MACHADO OAB - MT13744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1016464-15.2019.8.11.0041 Não vislumbro 

nessa quadra processual quaisquer hipóteses previstas nos arts.354 e 

355 do CPC, assim passo ao saneamento do processo. A matéria de fato 

neste processo refere-se a ineficiência na prestação de serviço por parte 

da empresa requerida. Compete à autora a prova do alegado, bem como a 

empresa requerida provar a existência de fato modificativo ou extintivo do 

direito da autora. Assim, defiro o pedido de produção de provas orais e 

designo audiência para o dia 22 de setembro de 2020, às 14:00 horas, 

para oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, bem como o 

depoimento pessoal das partes. Cabem aos advogados informar ou intimar 

suas testemunhas para comparecer à audiência. Cuiabá/MT, data 

registrada no sistema. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014264-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIFICIO RIVIERA GOIABEIRAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CAMILA PIRAN (REU)

AMIR ANTONIO MALUF (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16240-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1014264-35.2019.8.11.0041 Não vislumbro 

nesta quadra processual quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 

354 e 355 do CPC, assim passo ao saneador. Não há questões 

processuais pendentes. A questão de fato e de direito neste processo 

refere-se à legalidade e possibilidade dos requeridos instalarem na área 

comum do edifício um gerador. Compete ao autor a prova dos fatos 

alegados na inicial, bem como aos requeridos a prova da existência de 

fato modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, defiro a produção 

de provas orais, documentais e pericial e nomeio a empresa Forense Lab - 

Perícias e Consultoria, para fazer o levantamento da construção e 

instalação do gerador na área comum do edifício Riviera Goiabeiras. 

Intimem-as partes para apresentarem seus quesitos e indicarem 

assistentes técnicos, se quiserem. Após, intime-se a empresa perita para 

apresentar sua proposta de honorários, os quais serão custeados pelos 

requeridos. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara Galvão 

Ramos Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-89 COMPROMISSO ARBITRAL

Processo Número: 1027298-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINIRA CORREA DE FRANCA OAB - MT13859-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA OAB - GO45950-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ - 

4ª VARA CÍVEL Processo nº 1027298-77.2019.8.11.0041 Trata-se de 

matéria exclusivamente de direito, bem como as partes não pretendem 

produzir outras provas, assim o feito comporta o julgamento no estado em 

que se encontra. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1034236-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN WILMA PEIXOTO 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:

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 Processo: 1034236-25.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CARMEN WILMA PEIXOTO DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Cuida-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por Carmem 

Wilma Peixoto da Silva contra Energisa – Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Aponta a parte autora que mora em um imóvel localizado na 

Rua Santa Terezinha há mais de 30 (trinta) anos e que quando solicitou a 

instalação da energia elétrica informaram-na que não seria possível a 

instalação, pois o padrão deveria ficar dentro da residência. Conta que 

para não ficar sem luz, “puxou um ponto de luz” da residência de sua filha 

Joana Marques da Silva Sá, mediante autorização, e que sempre cumpriu 

com o pagamento mensal da Unidade Consumidora 6/315244-4. Ocorre 

que foi surpreendida com uma cobrança no valor de R$1.161,00 (mil cento 

e sessenta e um reais), referente à recuperação de consumo dos meses 

de 12/2015 a 06/2017. Pretende a parte autora a concessão de liminar a 

fim de determinar que a reclamada se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia na unidade consumidora indicada na inicial, se 

abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros de proteção ao 

crédito e suspenda a cobrança da fatura em discussão em decorrência 

dos débitos relativos à cobrança relativa a recuperação de consumo. 

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 em parte. Na hipótese, identifico a probabilidade 

do direito deduzido, notadamente por não ser permitido à parte ré 

utilizar-se da interrupção de serviço essencial para ver quitados débitos 

pretéritos decorrentes de falha no equipamento medidor, havendo para 

tanto medidas legais que não ferem o direito do consumidor. O perigo de 

dano exsurge da possibilidade de suspender o serviço essencial da parte 

reclamante. Na hipótese apresentada na presente reclamação há 

orientação da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso no sentido 

da impossibilidade de suspensão no fornecimento do serviço. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE 
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CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. IRREGULARIDADES NO 

EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO 

INCIDÊNCIA DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO 

DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA IRREGULARIDADE. 

INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. É 

exigível o débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de 

não-explicada alteração em seu padrão de consumo. Vedação ao 

enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do consumo não medido 

por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar demonstrada 

alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada 

na espécie. Precedentes. 3. Como regra geral, há que se assegurar a 

continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do 

preceito contido no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 4. Inviável 

admitir-se o corte desse fornecimento como meio coercitivo de cobrança, 

adotado pela concessionária para compelir o suposto devedor a saldar 

pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 5. Verificado 

o corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem 

energia elétrica por três dias, situação que lhe causou sérios incômodos, 

é de se reconhecer a ocorrência de dano moral.” (RECURSO CÍVEL 

INOMINADO nº 4167 / 2009, DR. ADAUTO DOS SANTOS REIS, 5ª TURMA 

RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da publicação no DJE 

04/11/2010). 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 os pedidos 

liminares, determinando que a reclamada: a) SE ABSTENHA de suspender 

o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na 

inicial – nº. 6/315244-4, em relação à recuperação de consumo não 

faturado, e caso já o tenha feito, RESTABELEÇA no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas o fornecimento de energia à unidade consumidora acima 

citada. b) SE ABSTENHA de efetuar a cobrança do débito de R$1.161,00 

(mil cento e sessenta e um reais), debatido nos autos, mantendo-se 

suspensa sua exigibilidade até ulterior deliberação do juízo. Esta decisão 

não tem efeitos para o caso de existência de outras faturas vencidas e 

pendentes de pagamento e nem para outras hipóteses em que é permitida 

a suspensão do fornecimento de energia elétrica. 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 28/01/2019, às 

09h – Sala: 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 o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

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

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

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

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Antevendo a relação consumerista havida entre as 

partes, defiro a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do 

CDC. Cumpra-se com urgência, servido cópia da presente como mandado, 

devendo ser distribuído ao Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. 

Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos 

do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de outubro de 

2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1022637-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022637-89.2018.8.11.0041. AUTOR: PEDRO 

PAULO DE OLIVEIRA NUNES 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 PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES 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 surpreendida 

com a cobrança de R$ 12.667,05 (doze mil seiscentos e sessenta e sete 

reais e cinco centavos), referente as mensalidades dos meses de março, 

abril, maio e junho do corrente ano. Não bastasse, a ré lançou as ilegais 

cobranças com os débitos devidos pela parte autora referente à sala 

especial da disciplina de “Clínica Ambulatorial”. Apesar de solicitar a 

emissão do boleto separado foi informado pela ré que não seria possível, 

devendo efetuar o pagamento integral do débito para evitar multas, juros e 

outros encargos. 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 100% 

da mensalidade do curso de Medicina. 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 100% (cem por cento), de maneira que não teria 

razão para realizar tais cobranças. Demais disso, constata o perigo de 

dano em face dos prejuízos econômicos causados pela inscrição negativa 
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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$ 

12.667,05 (doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinco 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 12h30, 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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029385-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. D. O. (REQUERENTE)

RITA DE CASSIA BISPO AGUIAR (REQUERENTE)

P. L. M. D. L. (REQUERENTE)

SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL (REQUERENTE)

KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE ANDRADE RODRIGUES OAB - MT25078/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029385-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RITA DE CASSIA BISPO AGUIAR, KETTYLLIN OLLIOM BISPO MOREIRA, P. 

L. M. D. L., F. M. D. O., FERNANDA ALBUQUERQUE LIMA AMARAL, 

SUZANA DE ALBUQUERQUE LIMA REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. A preliminar de ilegitimidade 

passiva não comporta acolhimento, posto que a alegação das autoras é 

de que a ré, mediante o contrato de agenciamento de viagem firmado, tinha 

obrigação de remarcar as passagens e se negou a fazê-lo sob o 

argumento de que as autoras haviam perdido o voo de volta, pois somente 

solicitaram a data do retorno após o voo anteriormente adquirido. Note-se 

que as autoras impugnam veemente a ilegitimidade suscitada sob o 

argumento de que a discussão dos autos é com relação ao contrato 

firmado com a empresa ré . Ressalta-se que foi concedida antecipação de 

tutela determinando que a ré providenciasse voo de volta para algumas 

das autoras que não tinham condições financeiras de adquirir a passagem 

de volta, e tal situação implica na necessidade de resolução do mérito, 

posto que a ré cumpriu a decisão e custeou referidas passagens. Rejeito, 

portanto, referida preliminar. Não há outras questões processuais 

pendentes. Na inicial, as autoras alegaram que no dia 31/07/18, quando já 

estavam na Espanha, foi solicitado que as passagens de retorno fossem 

remarcadas para uma nova data como cancelamento do voo de volta do 

dia 06/08/18, e a vendedora da ré, via mensagens de aplicativo 

(whatsapp) solicitou que indicassem a data que queriam voltar, mais foi 

respondido pelas autores que eles não haviam decidido uma data exata, 

pretendiam deixar a data de retorno em aberto e uns 15 a 20 dias antes 

ligariam e agendaria uma nova data, e que a vendedora concordou, 

solicitando que assim que eles tivessem uma data especifica, era para 

entrar em contato novamente. Alegam que no dia 08/08/2018 ao tentarem 

remarcar as passagens de volta foram informados pela ré que não seria 

possível a remarcação, pois como não foi agendado anteriormente uma 

data especifica, ambos ao autores perderam suas passagens de volta 

para o Brasil. A ré alega na contestação que não se negou a remarcar a 

data da volta, contudo, os valores dos bilhetes sofrem alterações em 

razão das diversas promoções de passagens, ou ainda de acordo com a 

quantidade de assentos disponíveis no avião, a procura pelo trecho e 

especialmente pelo fato de que, quanto mais próxima a aquisição do 

bilhete à data da viagem, maior o valor, assim como pelo fato de se tratar 

de passagem internacional, e as autoras resistiram à remarcação em 

razão dos preços da taxa de remarcação e a diferença tarifária. A matéria 

de direito e de fato, portanto, se refere a existência de descumprimento 

contratual pela ré em negar a remarcação da viagem de retorno ou à 

discordância das autoras em arcar com as diferenças para a remarcação. 

Na distribuição do ônus da prova, cabe à ré a prova de fato modificativo, 

extintivo ou impeditivo do direito das autoras. A ré, contudo, manifestou-se 

no sentido de não ter outras provas a produzir além das já constantes dos 

autos. Em relação à parte autora, requereu o depoimento pessoal das 

autoras. Entretanto, é vedado à parte requerer o seu próprio depoimento 

pessoal, somente podendo fazê-lo a parte contrária, conforme inteligência 

do artigo 343 do CPC. Diante disso, indefiro o pedido de prova oral 

requerido pelas autoras. Publique-se e decorrido o prazo para eventual 

irresignação, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cuiabá, 29 

de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003447-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDERSON VIANA DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1003447-09.2019.8.11.0041. REQUERENTE: 

LEANDERSON VIANA DANTAS REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA I - 

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, haja 

vista que o autor alega que tem direito à restituição de valores diretamente 

da ré, não havendo qualquer questionamento relativo ao financiamento 

Estudantil. Portanto, não há reflexo patrimonial para a União a justificar a 

alegada incompetência. II - A preliminar de ilegitimidade ativa para 

restituição de valores que foram pagos e financiados pelo FIES trata de 

matéria de mérito, pois se relaciona com o fundamento do pedido de que o 
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autor tem direito ao desconto nas mensalidades praticados para outros 

alunos que não tem financiamento junto ao FIES e o fato de que os valores 

de seu curso foram pagos pelo FIES à ré. Logo, na prolação da sentença 

é que será decidido se o autor tem direito a tais descontos e à repetição 

de indébito, caso comprovado que realizou o pagamento do financiamento. 

IIII - Rejeito a ocorrência da prescrição trienal sobre valores anteriores ao 

período de três anos do ajuizamento da ação, posto que o aluno autor 

somente inicia o pagamento do financiamento após a conclusão do curso 

e, tratando-se de repetição de indébito, o efetivo pagamento do que 

considera indevido é o marco inicial para pleitear a restituição. Não há 

outras questões processuais pendentes, dou o feito por saneado. A 

matéria de direito e de fato se refere à alegação do autor de que a ré tem 

política de descontos de 25% nas mensalidades para alunos que não 

estudam com a concessão de financiamento pelo FIES e que tem direito à 

restituição do que pagou a maior do financiamento por não ter sido 

beneficiado com tal desconto. Portanto, cabe ao autor a prova do fato 

constitutivo de seu direito, que foi negado pela ré, de que houve durante o 

seu curso a aplicação de referido desconto para os outros alunos. 

Indefiro o pedido de produção de prova oral requerido pela ré, haja vista 

que não tem utilidade para o deslinde da demanda. Publique-se e decorrido 

o prazo para eventual irresignação, voltem-me conclusos para sentença. 

Intime-se. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010021-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HIPOLITO PEREIRA OAB - SP206913 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Célio Garcia OAB - MT2809-O (ADVOGADO(A))

JULIO TARDIN OAB - MT4479-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1010021-19.2017.8.11.0041. EMBARGANTE: 

ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUCAO INTERNACIONAL S.A. 

EMBARGADO: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Não há questões 

processuais pendentes. As partes são legítimas e estão representadas. 

Trata-se de Embargos à Execução em que a embargada alega ser credora 

de R$ 734.490,60 (setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa 

reais e sessenta e seis centavos), crédito este originado das duplicatas 

sacadas a partir de compra e venda mercantil de produtos asfálticos. A 

Embargante alega que a embargada realmente forneceu materiais 

asfálticos nos anos de 2014 e 2015, mas todos os materiais fornecidos 

foram pagos. Com relação ao débito cobrado na ação executiva, alega 

que não fez pedidos dos materiais das notas que deram origem às 

duplicatas executadas e tampouco tais materiais foram recebidos por 

seus representantes. Assim, a matéria de direito e de fato é o efetivo 

fornecimento dos materiais constantes das notas fiscais para a obra a 

cargo da embargante, posto que esta nega o recebimento por seus 

funcionários, e a responsabilidade da embargante pelo recebimento de 

mercadorias por empresas que constituem o consórcio construtor da obra 

de pavimentação. Tendo em vista que é ônus da embargada a prova de 

fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito alegado pela embargante 

e pretende produzir prova testemunhal para demonstrar a 

responsabilidade da embargante pelo débito e a efetiva entrega da 

mercadoria no canteiro de obras, a fim de evitar eventual cerceamento de 

defesa, defiro o pedido. Designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 23/09/2020, às 14 horas. As partes deverão intimar as testemunhas, 

conforme dispõe o artigo 455 do CPC. As partes devem arrolar suas 

testemunhas nos autos em até 15 dias antes da data da audiência de 

instrução e julgamento, para conhecimento da parte contrária. Publique-se. 

Intime-se. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021872-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTHOS XAVIER RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021872-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PORTHOS XAVIER RODRIGUES REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada 

por PORTHOS XAVIER RODRIGUES em face de UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. Sustenta o autor que é usuário do 

plano de saúde ofertado pela requerida, e que, em 19/07/2018, foi 

diagnosticado com apendicite aguda, razão pela qual o médico 

responsável pelo seu tratamento lhe informou que deveria se submeter a 

uma cirurgia de urgência/emergência, por se tratar de quadro grave com 

risco de complicação elevada, o que poderia leva-lo até a morte. Alega 

que, ao buscar a assistência médica contratada, a requerida se negou a 

autorizar/custear o procedimento, ao argumento de que as carências do 

plano não estavam cumpridas. Assim, pleiteou a concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida custeie a cirurgia emergencial e 

todos os materiais necessários para tanto. Ao final, requer a procedência 

dos pedidos para (i) confirmar a liminar concedida; e (ii) condenar a ré ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido liminar foi deferido 

e confirmado pelo Tribunal de Justiça, e a liminar foi cumprida. A requerida 

apresentou contestação no Id. 15654273, defendendo, em suma, (i) a 

licitude na negativa de autorização do procedimento, um vez que este foi 

solicitado dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para 

cobertura de internações e procedimentos cirúrgicos; e (ii) a inexistência 

de danos morais a serem indenizados, pelo que pleiteia a improcedência 

dos pedidos iniciais. Impugnação no Id. 16289599. Decisão saneadora no 

Id. 24800273, a qual indeferiu a produção de prova pericial. Vieram-me os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC/15. A 

controvérsia nos autos cinge-se à obrigação contratual da requerida, de 

custear a cirurgia indicada pelo médico da parte autora. A requerida 

defende, em síntese, a licitude na negativa de autorização do 

procedimento, uma vez que este foi solicitado dentro do prazo de 180 

(cento e oitenta) dias de carência para cobertura de internações e 

procedimentos cirúrgicos. Todavia, razão não lhe assiste. Com efeito, 

extrai-se do relatório médico anexado no Id. 14261498, que o médico Dr. 

Luiz Fernando Ioris constatou a necessidade de o autor se submeter, com 

urgência/emergência, a um procedimento cirúrgico para o tratamento de 

apendicite aguda, devido ao risco elevado de complicações, até mesmo a 

morte. Desta feita, embora se admitida a possibilidade de o contrato de 

plano de saúde conter cláusulas que limitem os direitos do consumidor, in 

casu, restou comprovada a situação de urgência/emergência e a 

necessidade do procedimento cirúrgico almejado. 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. A propósito: PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

0038465-50.2015.8.11.0041 APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO APELADO: HELENITA MENDES MOREIRA DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE 

SAÚDE COLETIVO – QUADRO DE ESTENOSE VALVAR AÓRTICA - 

NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NEGATIVA DE 

COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA 

DEMONSTRADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA - DANO MORAL 

CONFIGURADO - VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS - 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A cláusula que estabelece o prazo de carência deve ser 

afastada em situações de urgência, tais como doença grave, pois o direito 

à vida se sobrepõe a qualquer outro interesse. “A interpretação de 
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cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, 

em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de 

urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar 

o eficiente amparo à vida e à saúde” (AgRg no AREsp nº. 320.484 / PA). A 

negativa injustificada do plano de saúde a tratamento médico e internação 

na UTI gera danos morais. Se no arbitramento dessa indenização o juízo a 

quo levou em consideração as peculiaridades do caso - gravidade do ato, 

potencial econômico do ofensor e caráter punitivo-compensatório -, o 

valor não comporta redução na 2ª instância. Ao julgar o Recurso, o 

Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do 

CPC/2015). (N.U 0038465-50.2015.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (g.n.) Assim, demonstrada a 

abusividade da restrição imposta pela requerida, merece ser julgado 

procedente a demanda, neste ponto, para confirmar a decisão liminar, que 

determinou que a requerida custeasse a cirurgia emergencial e todos os 

materiais necessários para tanto. 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 impediram de se submeter ao procedimento cirúrgico de que necessitava 

com urgência. 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$ 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 a requerida pague 

todo o custo do tratamento ao qual o autor foi submetido, incluindo a 

cirurgia emergencial e os matérias necessários para tanto, 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, 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 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, 28 de abril de 2020. VANDYMARA 

G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026778-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 1026778-88.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCINILDO FERREIRA SOUSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por 

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA, em face de BANCO BRADESCARD S/A., 

ambos já qualificados na inicial. O autor alega que teve o seu nome 

incluído pelo banco requerido no cadastro de proteção ao crédito, por uma 

dívida que alega desconhecer, no valor de R$457,02, afirmando não ter 

qualquer relação jurídica com o banco. Requer a inversão do ônus da 

prova, para que a requerida traga aos autos o contrato firmado entre as 

partes, o qual originou o débito; ao final, a procedência do pedido, com a 

declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00. Sob o ID 9728833, 

foi concedido o benefício da justiça gratuita ao autor. O banco requerido 

apresentou contestação sob o ID13547983, arguindo preliminar de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência de pedido administrativo; no 

mérito, aduz que as partes possuem relação jurídica e que o autor não 

quitou suas obrigações, o que acarretou a inscrição do seu nome no 

cadastro de inadimplentes, afastando o dever de indenizar. Requer o 

acolhimento da preliminar e/ou a improcedência do pedido. Impugnação à 

contestação (ID 13837491). As partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. É o relatório. Fundamento e decido. Preliminar falta de 

interesse de agir Na contestação o requerido suscitou, preliminarmente, a 

falta de interesse de agir do autor, porque não houve requerimento 

administrativo, de maneira que não houve negativa em fornecer os 

documentos. Referida preliminar deve ser rejeitada, pois a necessidade de 

prévio pedido administrativo deve ser feita em ações cautelares de 

exibição de documentos bancários, como se depreende do REsp n.º 

1.349.453-MS, situação distinta dos presentes autos. No caso, o autor 

propôs ação declaratória de inexistência de débito, diante da negativação 

do seu nome pelo banco réu, com o qual nega ter qualquer relação 

jurídica; pede a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, que o 

banco apresente o documento que comprove a relação jurídica. Portanto, 

há interesse de agir do autor, de modo que REJEITO referida preliminar. 

Mérito Sem maiores delongas, a procedência do pedido inicial é medida 

que se impõe. Isso porque, o banco requerido apenas alega que possui 

relação jurídica com o autor, contudo, não junta aos autos eventual 

contrato firmado entre as partes, restando, por conseguinte, indevida a 

negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Assim, 

demonstrada a responsabilidade do banco réu pela negativação indevida 

do nome do autor, a condenação ao pleito indenizatório é medida que se 

impõe, pois é facilmente perceptível que a sua conduta trouxe prejuízos 

para o autor. O art. 927 do CC reza que “aquele que, por ato ilícito (arts. 

186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 

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). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, JULGO PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade do débito de 

R$457,02, por ausência de comprovação de relação jurídica entre as 

partes; d) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia 

correspondente a 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), qual seja, da data da indevida 

inscrição no SERASA, e correção monetária pelo índice INPC a partir da 

data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno ainda a 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 

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, 28 de abril de 2020. VANDYMARA 

G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018967-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZULEI NAZARIO CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA FLORENCIA CAMARGO OAB - MT22054/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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1018967-43.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ZULEI NAZARIO CANDIDO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR ajuizada por ZULEI 

NAZARIO CANDIDO em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Alega a parte autora que é titular da 

Unidade Consumidora 6/254511-9 e que a média de consumo da sua 

residência jamais ultrapassou 230 kW, o que equivale ao valor médio de 

R$150,00 (cento e cinquenta reais) por mês. Ocorre que no mês de 

maio/2018, imotivadamente, o consumo se elevou para 323 kW, 

equivalente a R$ 294,84 (duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e 

quatro centavos), mas ainda assim a autora realizou o pagamento; 

contudo, no mês de junho/2018 recebeu uma fatura no valor de R$ 

1.055,94 (um mil e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). 

Considerando que as cobranças ultrapassavam o razoável e estava muito 

acima do consumo real, a parte autora, inicialmente, pugnou pela 

concessão de liminar para determinar que a parte requerida se abstenha 

de suspender o fornecimento de energia elétrica da sua unidade 

consumidora, em relação à fatura de junho/2018. Ao final, pleiteou a 

procedência dos pedidos iniciais para (a) confirmar a liminar; (b) 

determinar que a requerida revise as faturas a fim de emitir novas faturas 

adequando-as à média de consumo; (c) que o valor pago a maior na fatura 

do mês de Maio seja abatido na fatura do mês de Junho/2018; e (d) 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A tutela de 

urgência e os benefícios da justiça gratuita foram concedidos no Id. 

13969410. A autora apresentou pedido de extensão da liminar em Id. 

14810174, para as faturas dos meses de Julho e Agosto/2018, alegando 

que foram emitidas em valores a maior da média de consumo de R$ 192,55 

(cento e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Extensão de 

liminar concedida em Id. 15208977. A requerida apresentou contestação 

no Id. 15580673, defendendo, em síntese, que (i) inexistem quaisquer 

irregularidades nos valores cobrados nas faturas de energia elétrica, haja 

vista que os respectivos valores foram obtidos mediante leitura no medidor 

de energia; e (ii) não há indébito a ser repetido, nem danos morais a serem 

indenizados, requestando pela improcedência dos pedidos iniciais. 

Posteriormente, a parte autora apresentou nova manifestação informando 

que teve seu serviço de energia suspenso, possivelmente pela 

inadimplência da fatura do mês de setembro/2018 que também acusa 

consumo exorbitante, pleiteando mais uma vez pela extensão dos efeitos 

da liminar, bem como, o restabelecimento do seu fornecimento de energia. 

Diante da ocorrência, o pedido foi deferido (Id. 16381825) para estender 

os efeitos da liminar à fatura de setembro/2018 determinando que a 

requerida restabeleça o fornecimento de energia da autora, no prazo de 

24h (vinte e quatro horas), aplicando em caso de descumprimento a multa 

diária de 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). No Id n. 16599889 a autora noticia que a ré novamente suspendeu 

os serviços de energia pela suposta inadimplência da fatura do mês 

09/2018. Intimada para manifestar acerca do descumprimento da liminar, a 

empresa requerida justifica em Id. 16772944 que a intimação da decisão 

foi feita por meio de intimação eletrônica e não pessoalmente. Impugnação 

no Id. 16990202. A parte requerida (Id 18350673) pugna pelo julgamento 

antecipado do mérito. Enquanto a autora (Id 18487223) pleiteia pela 

aplicação da multa acerca do descumprimento da liminar. Vieram-me os 

autos conclusos. É relatório. Fundamento e decido. O feito comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. I – 

Preliminar Incompetência do Juizado Com relação a preliminar de 

incompetência do juizado, não merece guarida a pretensão da parte ré, 

uma vez que o processo não tramita perante o juizado especial. Posto isto, 

rejeito a preliminar suscitada. II – Mérito Cinge a questão acerca da 

suposta irregularidade em relação à emissão das faturas dos meses de 

maio, junho, julho, agosto e setembro de 2018 – respectivamente nos 

valores de R$ 294,84; R$ 1.055,94; R$ 793,78; R$ 665,59; e R$ 796,56 –, 

bem como se tal fato gerou danos morais ao autor. A autora alega que tais 

cobranças não refletem o seu consumo real, enquanto a ré sustenta que, 

inspecionou a unidade consumidora da autora, sendo que, após realizar 

os devidos testes, não detectou nenhuma irregularidade até o ponto de 

entrega que pudesse interferir no registro do consumo. Em que pese os 

argumentos apresentados pela requerida em sua defesa, não se verifica 

dos documentos que instruíram a contestação nenhum elemento apto a 

demonstrar que os prepostos da requerida tenham, de fato, inspecionado 

o medidor de energia elétrica em questão – a exemplo do histórico de 

ocorrências, contendo a data, o horário e o nome dos funcionários que 

executaram a vistoria. Destarte, cabia à requerida desincumbir-se do seu 

ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, e se não fez, 

merece ser acolhida a tese arguida na petição inicial, consistente na 

abusividade da cobrança de valores acima da média mensal de consumo 

do autor. Dessa forma, merece ser acolhido o pedido, neste ponto, para 

determinar a revisão das faturas impugnadas na petição inicial à média de 

consumo de energia do autor, correspondente ao valor de R$ 192,55 

(cento e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Quanto à 

aplicação de multa em caso de descumprimento de liminar tem-se que a 

requerida teve ciência da liminar concedida, com multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais), uma vez que intimada pessoalmente (Id. 

16507716), restando comprovado o descumprido o comando judicial. 

Necessário destacar que a multa diária não possui natureza indenizatória 

e nem reparatória, mas apenas coercitiva, visando que a ordem judicial 

seja acatada pela parte, assim, em caso de descumprimento da ordem 

judicial, o valor da sanção não deve ser exorbitante, a fim de evitar 

enriquecimento ilícito em favor do requerente. No que tange à indenização 

por danos morais, restou demonstrado que o autor 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). Por fim, merece rejeição o 

pedido de abatimento do valor de R$294,84 (duzentos e noventa e quatro 

reais e oitenta e quatro centavos) pago a maior na fatura do mês de Maio 

a fim de compensar na fatura do mês de Junho/2018, uma vez que não 

sendo o valor devido, não há o que compensar. Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, para: a) determinar a readequação das faturas dos 

meses de maio a setembro de 2018 – respectivamente nos valores de R$ 

294,84; R$ 1.055,94; R$ 793,78; R$ 665,59; e R$ 796,56 –, à média de 

consumo de energia do autor, correspondente ao valor de R$ 192,55 

(cento e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos); b) 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). c) tornar 

definitiva a liminar concedida, e condenar à ré ao pagamento de multa 

diária, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando a 

sucumbência recíproca das partes, condeno ao pagamento pró-rata das 

custas processuais, com fulcro no art. 86 do CPC. Quanto aos honorários 

advocatícios fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, em favor dos patronos das partes, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015, sendo que cada parte irá pagar ao seu advogado o 

valor dos honorários respectivos. 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. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. 
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
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EDUARDO POLIMENI REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 
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DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Reparação de Danos com Tutela de Urgência interposta por EDUARDO 

POLIMENI em face 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$ 58.824,11 

(cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro reais e onze 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 que 

a requerida (i) proceda ao restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora; e (ii) se abstenha de cobrar a 

fatura impugnada, objeto da presente demanda. A tutela de urgência foi 

concedida no Id. 12766268. A requerida apresentou contestação no Id. 

14093876, 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 do Termo de Ocorrência de Inspeção, além de ter 

sido oportunizada a possibilidade de a autora acompanhar a inspeção e de 

se defender no âmbito administrativo; e (ii) que inexistem danos materiais e 

morais a serem indenizados. Requer, por fim, a improcedência dos 

pedidos iniciais. Impugnação à contestação no Id. 14310570. A parte 

autora pleiteou pelo julgamento antecipado do mérito. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado 

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$ 58.824,11 (cinquenta e oito mil oitocentos e vinte e quatro 

reais e onze centavos), referente ao mês de março de 2018. 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. Em que pese os argumentos 

apresentados na contestação, verifica-se que a requerida promoveu, em 

04/09/2017 e 04/01/2018, inspeção na unidade consumidora da 

requerente, vindo a constatar uma irregularidade no medidor – “MEDIDOR 

QUEIMADO” –, consoante se vê dos Termos de Ocorrências e Inspeções 

– TOI nº 644226 e 651140, todavia, foram assinados por terceiros. 

Destarte, cabia à requerida desincumbir-se do seu ônus probatório, nos 

termos do art. 373, II, do CPC/15, e se não fez, merece ser acolhida a tese 

arguida na petição inicial, consistente na abusividade da cobrança de 

valores acima da média mensal de consumo do autor. Assim, a fatura do 

mês 03/2018 merece ser revista com o devido refaturamento – e não a 

declaração de inexistência de débito, já que o consumo do período não foi 

negado pelo autor –, para determinar a revisão da fatura impugnada na 

petição inicial (03/2018) à média de consumo de energia do autor nos 

últimos 06 (seis) meses. Por fim, em relação aos danos morais, não há 

dúvidas de que, houve a suspensão de energia elétrica, serviço de 

natureza essencial, o que 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). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para (i) determinar a 

readequação da fatura do mês 03/2018 à média de consumo dos últimos 

06 (seis) meses; e (ii) 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 liminar deferida no Id. 

12766268. 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). Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

observadas às formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016155-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA GENARO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016155-57.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATALIA GENARO SALES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA A autora pugnou pela desistência da ação (Id. 31588356). 

Considerando que a parte requerida ainda não foi citada dos termos da 

ação, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 200 e 485, 

inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, determino o 

cancelamento da audiência de conciliação designada para o dia 

27/08/2020, às 08h15 - Conciliação 01 (Id. 31113374). Transitada em 

Julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. Publique-se. 

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

G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020112-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZACARIAS LEONARDO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020112-03.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ZACARIAS LEONARDO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cuida-se de Ação de Obrigação de 

Fazer em fase de cumprimento de sentença movida por ZACARIAS 

LEONARDO DA SILVA em face da PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS. Analisando os autos verifica-se que a executada 

cumpriu voluntariamente com o pagamento da condenação que consiste 

no valor de R$ 2.663,15 (dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e 

quinze centavos), no Id. 31447973. O exequente concorda com o valor 

depositado, pugna o levantamento dos valores e a extinção do feito (Id. 

31601470). Dessa forma, a extinção do cumprimento de sentença é 

medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do exequente observando-se 

os dados bancários informados no Id. 31601470. Transitado em julgado 

arquivem-se os autos com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Vandymara G.R. Paiva 

Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021408-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-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):
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VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021408-94.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LETICIA APARECIDA BRAGA DA SILVA REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais em que a autora alega que foi aprovada em concurso 

vestibular para o curso de medicina no ano de 2015, e por não ter 

condição financeira para custear as mensalidades, obteve financiamento 

de 100% pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – 

FIES, por meio do contrato firmado em 04.03.2015, nº 332.510.039, 

firmando na sequência, contrato com a ré. Afirma que sempre foi 

beneficiada com 100%, conforme todas aditivos firmados com a instituição 

de ensino ré, inclusive no último semestre, conforme o aditivo do ano de 

2018, contudo a ré, desconsiderando a bolsa de 100%, está cobrando 

uma suposta dívida de R$ 4.599,99 (quatro mil quinhentos e noventa e 

nove reais e noventa e nove centavos). Sustenta que por força de lei é 

garantido até ao final do curso à vedação de cobrança de qualquer valor 

ou taxa adicional e conforme o contrato, deve ser informada a forma de 

reajuste da mensalidade. Aduz que o contrato firmado entre as partes 

previu na sua cláusula terceira, além do valor global do financiamento, 

considerando o valor total do curso, também um adicional de 25%(vinte e 

cinco por cento), para atender possíveis elevação no valor dos encargos 

educacionais. Sustenta a ocorrência de dano moral. Requer medida liminar 

para suspensão de cobrança além do valor já garantido pelo FIES, 

abstenção de inclusão do nome no cadastro de inadimplentes, 

desconstituição de qual óbice para utilização do Portal Acadêmico, 

rematrícula, participação das atividades acadêmicas em geral, inclusão do 

nome a lista de chamada e participação das provas. Ao final, declaração 

da inexistência do débito e reparação por danos morais no importe de R$ 

10.000,00. O pedido de antecipação de tutela foi deferido. (Id 14315173). 

A audiência de conciliação foi infrutífera. (Id 15509788), tendo inclusive a 

ré informado previamente o desinteresse na conciliação. A ré interpôs 

Agravo de Instrumento contra a decisão concessiva da medida de 

antecipação de tutela, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão Id 

18101379. A ré contestou, Id 15324855, alegando que até o 1º semestre 

letivo de 2015 os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES 

eram regulamentados por meio da Portaria Normativa n.º 10, de 30.4.2010, 

contudo, no início do ano de 2015 o SisFIES foi retirado do ar, o que 

impossibilitou novas solicitações de ingresso no FIES e a conclusão dos 

competentes aditamentos semestrais do financiamento em curso. Afirma 

que no dia 4.2.2015 o FNDE esclareceu que o travamento do SisFIES se 

deu em razão de o sistema estar sendo operado com vistas a limitar em 

até 4,5% sobre o valor do último aditamento os reajustes e as variações 

anuais dos encargos educacionais praticados pela IES no 1º semestre 

letivo de 2015. Posteriormente, o FNDE informou que o aditamento aos 

contratos FIES seriam limitados ao reajuste de 6,41% em relação ao valor 

do semestre anterior; no 2º semestre de 2015 o percentual de reajuste da 

semestralidade escolar foi fixado pelo FNDE em 8,5% ; no 1º semestre de 

2016 o FNDE limitou o valor máximo de financiamento semestral de todos 

os cursos ao teto de R$ 39.000,00; no 2º semestre de 2016 o FNDE limitou 

o valor máximo em R$ 42.983,70. Aduz que o contrato FIES formalizado 

pela autora com o FNDE foi concedido pelo período de 12 semestres, o 

crédito de R$ 585.000,00, correspondente ao valor da semestralidade 

escolar praticada no do curso de Medicina – R$ 39.000,00 (trinta e nove 

mil reais) - multiplicada pelo período de 12 (doze) semestres, com previsão 

de acréscimo de 25% em função de aumentos eventualmente aplicados 

pela IES no valor da mensalidade. Afirma que a aluna não conseguiu 

realizar o aditamento no percentual correto devido a trava, e a IES não 

recebeu valor integral da mensalidade. Alega que na hipótese de 

procedência dos pedidos da inicial, a IES será impedida de efetuar o 

reajuste dos valores das semestralidades escolares, o que configurará 

evidente negativa de vigência ao artigo 1º da Lei n.º 9.870/1999. A autora 

impugnou a contestação, Id 16138359. 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. É incontroverso que o 

contrato firmado pela autora realmente contém o percentual de 100% de 

financiamento e mais um percentual de 25% a ser aditado para cobrir 

eventuais reajustes de mensalidades. A ré sustenta que o sistema de 

financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover uma trava 

financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais máximos de 

reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade para aquele 

determinado semestre fosse superior, o aluno somente conseguia fazer o 

aditamento se lançasse o valor máximo permitida pelo FNDE pela trava 

financeira imposta no sistema. Resumidamente é esta a origem do débito 

cobrado, pois apesar de a aluna ter efetivamente 100% do valor do curso 

garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE impunha uma 

limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o aditamento 

semestral no real valor da mensalidade. Portanto, fica claro que transferiu 

para a aluna, mesmo beneficiária de financiamento estudantil integral de 

100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade 

por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o 

reajuste que efetivamente praticava. Ocorre que no momento em que 

assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as 

normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que 

estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos 

valores cobertos pelo programa. Nesse sentido, eventual discussão 

acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a 

aluna. Ressalta-se que a Lei que institui o programa de financiamento, nº 

10260/2001, estabelece nos artigos 4º e 4º-B, que é vedada a cobrança 

de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 

100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites 

máximos do financiamento. Art. 4º São passíveis de financiamento pelo 

Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente 

cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam 

regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional e observado o disposto no art. 4o -B. (...) Art. 4º-B: O agente 

operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de 

financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.” 

Portanto, a ré tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores 

financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos 

com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, 

diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor ao 

aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que 

pratica. Ressalte-se, isso porque o caso em tela trata de financiamento 

concedido no ano de 2015, não se aplicando, portanto, as regras da 

Portaria nº 04 do MEC, do ano de 2017. Ainda, conforme os inúmeros 

julgados do TJMT, não é razoável a instituição transferir ao aluno a 

responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a 

matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 

100% do curso. Além disso, eventual limitação de reajuste de 

semestralidade imposta pelo FNDE não pode ser discutida nesta ação em 

que o FNDE não é parte. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS 

DEMONSTRADOS – ENCARGO QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDO AO 

ALUNO - CURSO FINANCIADO PELO FIES NA PROPORÇÃO DE 100% – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Identifica-se a 

probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a agravada firmou 

contrato para abertura de crédito alusivo ao FIES em 100%, enquanto a 

agravante aderiu a esse programa e aceitou a matrícula dele ciente das 

condições e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados 

cobrindo-se as MENSALIDADES na proporção de 100%, de forma que a 

DIFERENÇA que está sendo cobrada a esse título não encontra 

justificativa nos autos. II - É evidente a presença do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, ante os notórios prejuízos que a 

interrupção de quaisquer dos serviços educacionais pode gerar à 

agravada, assim como a negativação de seu nome e o rompimento do 

contrato com o FIES, em virtude da inadimplência de origem incerta. (N.U 

1004154-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS 

EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA 

DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE ACIMA DA CONTRATADA - 

TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – 

REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO 

PELO AUTOR QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 
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DESPROVIDO.1- Presentes os requisitos da tutela de urgência, 

consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pela parte 

autora e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a 

suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é 

medida que se impõe.2- Ainda que relevantes os argumentos da 

agravante acerca da interpretação dos contratos, da forma que as 

cláusulas se comunicam e, em que pese a discussão acerca de quem é o 

responsável pelo pagamento de eventual DIFERENÇA residual nos custos 

das MENSALIDADES que, em tese, deveriam ser suportadas inteiramente 

pelo FNDE, o fato é que os aditamentos semestrais que se seguiram ao 

contrato, ao que se evidencia, são destinados à manutenção dos 

encargos educacionais de 94,19% do semestre, restando apenas uma 

quantia remanescente de R$ 474,50 (quatrocentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta centavos) mensais, que são adimplidas com recursos 

próprios do agravado.3- Aditado o contrato pelo aluno, prevendo o 

financiamento de 94,19 % do valor da semestralidade e discriminando os 

valores devidos e a totalidade de sua cobertura pelos recursos do FIES, 

com a ciência e concordância da instituição de ensino, esta não pode 

repassar ao aluno percentuais de reajuste que nem sequer constam do 

contrato. (N.U 1001028-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 

29/04/2019) EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS. 

ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 95% DOS 

ENCARGOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. EXISTÊNCIA 

DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE. ORIGEM NÃO 

DEMONSTRADA. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO. ANÁLISE DE 

TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS 

PRESENTES. PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELO 

AUTOR/AGRAVADO QUE SE JUSTIFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Se é controvertida a origem da DIFERENÇA 

supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição 

de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a 

negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência 

não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. 

Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da 

semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o 

aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda 

própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o 

FNDE previu o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente 

para cobrir eventuais reajustes das MENSALIDADES.3. Não se mostra 

razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do 

sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte 

mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno.4. Presentes os 

requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos 

fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a 

manutenção da decisão é medida que se impõe. 5. Recurso Desprovido. 

(N.U 1001202-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) 

Como bem salientou o douto Des. Sebastião Barbosa Farias no seu voto 

dos julgados retro transcritos, no momento em que assina o Termo de 

Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que 

regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que 

não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, 

especialmente dos valores cobertos pelo programa. Nesse sentido, 

eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode 

ser oposta contra o aluno. Ainda, observou o douto Desembargador que a 

situação posta em juízo é de um aluno que enfrentou todas as dificuldades 

notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa 

faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES, e tem que 

lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito 

apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente 

política. Por oportuno, transcreve-se ementa de recente julgado do E. 

TJMT, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL C/C 

REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - 

FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA 

DE REMATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA 

RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DA 

COBRANÇA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Se é controvertida a 

origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, 

cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços 

financiados pelo FIES , a negativa de renovação da matrícula com base na 

referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção 

pedagógica. 2. Eventual discussão referente à limitação ou não de 

reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não 

afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em 

demanda própria e Juízo competente (...) 3. Não se mostra razoável 

transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES 

e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais 

vulnerável na relação, que no caso é o aluno. 4. Presentes os requisitos 

da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos 

deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção 

da decisão é medida que se impõe 5. Recurso Desprovido” (N.U 

1001350-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). (N.U 

1000740-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 

Ressalta-se que a autora, ao obter o percentual de 100% de 

financiamento do curso, iniciou o curso de Medicina, notadamente aquele 

cujas mensalidades das instituições de ensino superior cobram mais caro, 

com a certeza de concluir o curso, pois certamente não teria iniciado o 

curso sem o financiamento. Isso porque se foi concedido o percentual de 

100% é porque restou provado, perante o Governo Federal, que a autora 

não poderia pagar referido curso sem financiamento. Desta forma, é 

indevida a cobrança pela ré. Quanto à suposta negativa de vigência artigo 

1º da Lei n.º 9.870/1999, tal não se configura, posto que referido artigo 

trata da contratação entre a IES e o aluno, não açambarcando a hipótese 

de pagamento mediante financiamento estudantil, mesmo porque o 

financiamento somente foi criado no ano de 2001. Relativamente ao dano 

moral, a mera existência de uma cobrança, sem que o nome da autora 

tenha sido inserido em cadastros restritivos de crédito caracteriza mero 

dissabor, não gerando o dever de indenizar. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “ FIES ” – 

COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA 

DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral exige prova cabal e inequívoca 

de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), 

nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, 

inviável deferir-se a reparação. (N.U 1009956-41.2017.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, 

Publicado no DJE 05/02/2020) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação de 

tutela concedida e DECLARAR A inexigibilidade do débito de R$ 4.599,99 

(quatro mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove 

centavos), objeto desta ação. Em face da sucumbência recíproca, 

condeno as partes, na proporção de 50% para cada um, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela parte autora e 

5% pela parte ré. Tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade 

da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por 

até cinco anos, condicionada à alteração da situação financeira. 

Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. Vandymara G.R. 

Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000269-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCASTA DA SILVA TAVARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 69 de 374



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

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1000269-23.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOCASTA DA SILVA TAVARES REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexigibilidade c/c Consignação em Pagamento e Indenização por Danos 

Morais c/c Pedido de Liminar interposta por JOCASTA DA SILVA 

TAVARES em desfavor de ENERGISA – MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. A autora relata que é consumidora US nº 6/1701768-2 e 

que no mês de junho/2016 recebeu uma notificação informando a 

constatação de anormalidade que provou faturamento inferior ao correto, 

ou seja, desvio de energia no ramal de entrada. Afirma que em 19/07/2016 

interpôs recurso administrativo quanto a cobrança de 17 meses que a 

requerida alega ter que recuperar, sem êxito. Em seguida, procurou o 

PROCON/MT e também não obteve êxito. Ressalta que a fatura de 

recuperação de consumo referente ao mês 07/2016 perfaz o valor de R$ 

2.856,40 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta 

centavos), não podendo arcar com os débitos. Aduz ainda, que a vistoria 

foi realizada no mês de abril/2016 sendo solucionado o problema pela 

requerida, todavia, as faturas seguintes chegaram com valores parecidos 

aos meses anteriores. Outrossim, consta do Termo de Ocorrência e 

Inspeção que o marido da autora teria acompanhado a vistoria, o que não 

é verdadeiro já que não consta sua assinatura no referido termo, 

caracterizando prova unilateral. Por fim, requer a concessão da tutela 

antecipada para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica e se abster de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao 

crédito; procedência da ação confirmando a tutela e declarar a 

inexigibilidade do débito referente a fatura de junho/2016 e, 

alternativamente, autorizar a consignação em pagamento no valor de R$ 

150,00 (cento e cinquenta reais) para a quitação da fatura do mês de 

junho/2016, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no 

valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais). A tutela de 

urgência e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos no Id. 

4601132, inclusive a inversão do ônus da prova. A audiência de 

conciliação restou infrutífera no Id. 5473760. A requerida apresentou 

contestação alegando constatação de irregularidade no sistema de 

medição de energia elétrica gerando a fatura de recuperação de consumo, 

nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANAEEL; legalidade da 

suspensão dos serviços face o inadimplemento; inexistência de dano 

moral. Ao final pugna pela improcedência da ação (Id. 5842161). 

Impugnação no Id. 6778509. A parte requerida pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide e a autora permaneceu inerte, consoante certidão de Id. 

8270058. É o relatório. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC. Antes de analisar os requisitos 

atinentes a responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo 

no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições 

do código consumerista. No caso, a autora afirma que recebeu a 

notificação informando sobre a constatação de irregularidades na unidade 

consumidora e em razão disso gerou uma fatura (07/16) referente a 

recuperação de consumo. Declara que interpôs recurso administrativo 

junto a requerida, todavia, sem êxito. Além disso, procurou resolver o 

problema no PROCON, também sem êxito. Ressalta que após a suposta 

constatação de irregularidade, o seu consumo se manteve na média 

registrada nos últimos meses, pelo que entende que a conduta da 

requerida foi ilegal e injusta, produzida de forma unilateral. Por sua vez, a 

requerida defende que foi realizada vistoria no dia 06/04/2016 e que a 

autora foi notificada de todos os atos praticados para constatar a 

irregularidade, bem como chegar ao valor do débito cobrado e emissão da 

fatura, bem como da legalidade da suspensão dos serviços em face da 

inadimplência da autora. Analisando os autos, em que pese a requerida 

defender que a dívida pertence a autora e que a mesma foi notificada de 

todos os atos e recorreu administrativamente, a mesma não acostou aos 

autos quaisquer documentos que comprovam a legitimidade do débito 

cobrado, mas tão somente extratos sistêmicos. 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 dos débitos noticiados nas 

faturas de recuperação de consumo de energia cobrada no mês 07/16, no 

valor de R$ 2.856,40 (dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e 

quarenta centavos). No que tange aos danos morais, restou demonstrado 

que a parte autora teve o serviço de natureza essencial suspenso como 

afirmou na inicial no mês 01/2017, 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). Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.856,40 (dois mil, 

oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos), referente a 

recuperação de consumo - fatura do mês 07/16. E ainda, 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 Id. 4601132. 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, data registrada no 

sistema. 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: 1003322-75.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCAS HENRIQUE BISPO CUNHA REU: OI BRASILTELECOM Trata-se de 

Ação de Rescisão de Contrato com Pedido de Indenização por Danos 

Morais ajuizada por LUCAS HENRIQUE BISPO CUNHA em face de OI 

MÓVEL S.A. (em recuperação judicial). O autor alega que contratou o 

Plano Oi Total Conectado Básico com a ré, no dia 22/05/2017, que 

compreende o fornecimento de telefone fixo ilimitado, Internet banda larga 

de 10 MEGA e Oi Móvel pós -pago (500 minutos com internet 3GB + Bônus 

de 1GB), com mensalidade promocional no valor de R$139,90. Aduz que o 

telefone fixo e a internet banda larga nunca foram instalados, e ainda, que 

a internet móvel contratada deveria ser de 3GB para o seu aparelho 

celular e 2 GB para o aparelho de sua companheira, o que também nunca 

aconteceu. Afirma ainda, que além dos serviços não terem sido 

prestados, a cobrança das faturas passou a ser feita em valor muito 

superior ao contratado, em média de R$276,82; que mesmo reclamando 

não teve o serviço prestado corretamente, razão pela qual optou pela 

rescisão contratual em outubro/2017, no entanto, a ré exige o pagamento 

de multa de R$599,00, e o pagamento das faturas vencidas e cobradas 

em valor superior ao contratado. Assim, requer a inversão do ônus da 

prova, para que a ré apresente o contrato; ao final, a rescisão do 

contrato, sem a incidência de multa, com a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais de R$39.000,00. Sob o ID 

11756805 foi invertido o ônus da prova e concedida a justiça gratuita ao 

autor. A parte ré apresentou contestação (ID 13215223), impugnando a 

concessão da justiça gratuita e defendendo a regularidade dos serviços, 

pelo que pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais. Impugnação à 

contestação (ID 13364574), reiterando os pedidos iniciais. As partes 
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pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o relatório. Fundamento e 

Decido. A requerida impugna a concessão da justiça gratuita ao autor, 

todavia, a insurgência não veio acompanhada de provas da ausência de 

hipossuficiência financeira, razão pela qual mantenho a concessão da 

justiça gratuita. O autor alega em síntese, que contratou o Plano Oi Total 

Conectado Básico com a ré, no dia 22/05/2017, que compreende o 

fornecimento de telefone fixo ilimitado, Internet banda larga de 10 MEGA e 

Oi Móvel pós-pago (500 minutos com internet 3GB + Bônus de 1GB), com 

mensalidade promocional no valor de R$139,90; que o telefone fixo e a 

internet banda larga nunca foram instalados, e ainda, que a internet móvel 

contratada deveria ser de 3GB para o seu aparelho celular e 2 GB para o 

aparelho de sua companheira, o que também nunca aconteceu; que a 

cobrança das faturas passou a ser feita em valor muito superior ao 

contratado, em média de R$276,82; que mesmo reclamando não teve o 

serviço prestado corretamente, razão pela qual optou pela rescisão 

contratual em outubro/2017, no entanto, a ré exige o pagamento de multa 

de R$599,00, e o pagamento das faturas vencidas e cobradas em valor 

superior ao contratado. Inicialmente, conforme mencionado no relatório, o 

ônus da prova foi invertido no despacho inicial, e contra tal decisão a 

parte requerida não apresentou recurso. Assim, patente a relação 

consumerista e invertido o ônus da prova, caberia a requerida demonstrar 

a regularidade da prestação dos serviços contratados pelo autor, o que 

não ocorreu. É certo que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a 

cláusula que estipula prazo de permanência mínima (fidelização) nos 

contratos de telefonia não é ilegal, uma vez que, em contrapartida, a 

empresa oferece ao consumidor determinados benefícios. Nesse sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. 

CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS E FATOS EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 2. A jurisprudência firmada 

no âmbito deste STJ orienta no sentido de que a cláusula de fidelização em 

contrato de telefonia é legítima, na medida em que o assinante recebe 

benefícios e em face da necessidade garantir um retorno mínimo em 

relação aos gastos realizados. Precedentes: AgRg no REsp 1.204.952/DF, 

Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 

14.8.2012, DJe de 20.8.2012; e, REsp 1.087.783/RJ, Rel. Min. NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 10/12/2009. (...) 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento". (STJ, AgRg no AREsp 253609/RS, Relator 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 

18/12/2012). Com efeito, nenhuma ilegalidade existe na estipulação de 

prazo de permanência nos contratos de telefonia. Todavia, uma vez 

comprovada a ocorrência de falha na prestação de serviços de telefonia, 

a rescisão do respectivo contrato antes do transcurso do referido prazo 

não dá ensejo à cobrança de multa por quebra de fidelização. Nesse 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - SERVIÇOS DE 

INTERNET - MÁ PRESTAÇÃO - COBRANÇA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE 

- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - DANOS MORAIS 

COMPROVADOS. Se o serviço foi cancelado pelo usuário por falha na sua 

prestação, não se pode afirmar a possibilidade de cobrança de multa pelo 

cancelamento do contrato, antes de esgotado o prazo de fidelização, 

porque a prestadora de serviços foi quem deu causa ao cancelamento do 

contrato. Em relação à ocorrência de danos morais, a jurisprudência do 

Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA há muito já sedimentou que "em se 

tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no cadastro de 

inadimplentes, 'a exigência da prova de dano moral (extrapatrimonial) se 

satisfaz com a demonstração da existência da inscrição irregular' nesse 

cadastro" (JSTJ 14/182). (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.060707-1/001, 

Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

21/01/2016, publicação da sumula em 29/01/2016) No caso dos autos, 

verifica-se que a requerida não trouxe qualquer documento que comprove 

a instalação da telefonia fixa e banda larga na residência do autor, 

limitando-se a colar imagem de tela sistêmica, em que não se depreende o 

fornecimento do serviço. Além disso, a requerida não explicou o porquê 

da cobrança de valores superiores ao contratado. Diante da evidente 

falha na prestação de serviços, não é cabível a cobrança da multa 

contratual por quebra de fidelização. Assim, considerando que restou 

devidamente demonstrado nos autos que a rescisão do contrato discutido 

se deu por falha na prestação dos serviços de telefonia, tem-se que se 

mostra indevida a cobrança da multa de R$599,00, a título de multa 

contratual por quebra de fidelização, bem como a cobrança de valores 

acima do contratado (R$139,90), no período que o autor utilizou o serviço 

de maio/2017 a outubro/2017, e, por conseguinte, a inscrição do nome do 

autor nos cadastros restritivos de crédito. Em relação ao dano moral, 

verifica-se que a falha na prestação de serviços por parte da ré impediu o 

autor de dar continuidade aos seus estudos, bem como ao seu trabalho de 

empresário, já que realiza a venda de doces por meio de propagandas / 

negociações pela internet. Desta forma, segundo a inteligência do art. 14 

do CDC, eventuais danos causados aos consumidores devem ser 

respondidos de forma objetiva, sendo suficientes as provas constantes 

dos autos para demonstrar a falha da ré. Reconhecido o dever de 

indenizar, o quantum 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, fixo a indenização por 

danos morais no valor de R$ 2.000,00. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) Rescindir o contrato de 

serviços de telefonia fixa/móvel/banda larga firmado entre as partes e, por 

conseguinte, afastar a indevida cobrança de R$599,00, a título de multa 

contratual por quebra de fidelização, bem como a cobrança de valores 

acima do contratado (R$139,90), no período que o autor utilizou o serviço 

de maio/2017 a outubro/2017; b) Condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença. Condeno 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 

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, 29 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: 1000525-63.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de AÇÃO 

REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ajuizada pelo ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. em face de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Para tanto, afirma que nas 

datas de 23/11/2015, 29/11/2015 e 13/12/2015, houve oscilação de 

energia elétrica nas unidades consumidoras dos segurados descritos na 

inicial, danificando equipamentos elétricos em seu imóvel. Diante da 

ocorrência, a autora teve que arcar com o valor das indenizações 

securitárias no valor total de R$ 5.079,92 (Cinco Mil e Setenta e Nove 

Reais e Noventa e Dois Centavos). Assim, asseverando ser R$ 5.079,92 

(Cinco Mil e Setenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos), a título de 

danos materiais, além da verba de sucumbência e despesas processuais. 

A ré apresentou contestação sustentando presunção de legalidade dos 

atos da concessionária; inexistência de nexo de causalidade entre os 

fatos e os danos efetivos; ocorrência de excludente de responsabilidade; 

inaplicabilidade do CDC; impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao 

final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais (Id. 6738483). 

Impugnação à contestação, rechaçando os argumentos suscitados na 

contestação (Id. 8121455). A parte autora pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide; e a parte requerida pugnou pela designação de 

audiência de instrução e julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. O 

feito não demanda dilação probatória, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito com permissivo no art. 355, I, do CPC. Cinge-se a 
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controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da 

responsabilidade da ré pelo sinistro que culminou a danificação de 

eletroeletrônicos dos imóveis dos segurados, ocasionando danos 

materiais de R$ 5.079,92 (Cinco Mil e Setenta e Nove Reais e Noventa e 

Dois Centavos). Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial 

merece guarida. Inicialmente é válido salientar que a responsabilidade das 

concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos 

causados independentes de culpa. Os artigos 14 e 22, do Código de 

Defesa do Consumidor, preveem que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.” Para imputar a 

responsabilidade pelos danos causados à requerida, basta a parte autora 

demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade. No caso 

em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu aos segurados no 

valor total de R$ 5.079,92 (Cinco Mil e Setenta e Nove Reais e Noventa e 

Dois Centavos), sub-rogando-se nos direitos do usuário do serviço de 

energia elétrica. Também restou comprovada a falha na prestação do 

serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações de tensão e 

descargas na rede de energia elétrica, consoante se extrai dos laudos 

técnicos juntados com a inicial, emitidos por empresas especializadas. 

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de 

energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos 

ocasionados. 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). Nesse contexto, deve ser 

responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela 

seguradora demandante. Outro não é o entendimento do E. TJMT: 

“QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 

1003511.87 .2017 .8 .11 .00041APELANTE(S) :ENERGISA MATO 

GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA 

SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA 

ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - 

SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO 

DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A 

responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou 

seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo 

de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se 

o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por 

sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu 

segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A seguradora tem o 

direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva 

contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)”. (g.n.) Ante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao 

ressarcimento do valor R$ 5.079,92 (Cinco Mil e Setenta e Nove Reais e 

Noventa e Dois Centavos) acrescidos de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da 

data de cada desembolso, conforme descrito na inicial. 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, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 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: 1022637-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PEDRO PAULO DE OLIVEIRA NUNES REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização 

por Danos Morais em que o autor alega que iniciou o curso de medicina no 

primeiro semestre de 2015 junto a ré, com plano de financiamento do FIES 

100%. Aduz que o primeiro contrato foi firmado em 04/03/2015, foi aditado 

no 2º semestre de 2015; nos 1º e 2º semestres de 2016, nos 1º e 2º 

semestres de 2017 e no 1º semestre de 2018, todos no percentual de 

100% de financiamento das mensalidades. Alega que em março de 2018 a 

ré lançou cobrança adicional no valor de R$ 2.384,31 e mais cinco 

parcelas de R$2.061,53 referentes a mensalidades dos meses de março, 

abril, maio e junho de 2018, no total R$12.667,05 (doze mil, seiscentos e 

sessenta e sete reais e cinco centavos). Afirma que a ré lançou as ilegais 

cobranças juntamente com os débitos devidos pelo autor referente à sala 

especial da disciplina de clínica ambulatorial, e ao procura-la para que 

fosse emitido boleto separado referente a cobrança da sala especial foi 

informado por funcionários que “não seria possível efetuar e emissão 

separada dos valores, devendo efetuar o pagamento integral do débito 

para evitar multas, juros e outros encargos.” Sustenta que vem sofrendo 

enormes transtornos pois não possui condições financeiras de adimplir 

esses valores adicionais, não tendo alternativa, se não desistir do curso. 

Fundamenta juridicamente a pretensão de impossibilidade da cobrança de 

tal diferença. Sustenta a ocorrência de dano moral. Requer medida liminar 

para suspensão de toda e qualquer cobrança além daquelas já são 

suportadas 100% pelo FIES, em especial o montante de R$12.667,05 

(doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos); que a ré 

se abstenha de negativá-lo em razão dos valores discutidos nesta ação e 

proceda à baixa de qualquer negativação que já tenha sido lançada; que 

se abstenha de bloquear os acessos ao sistema da instituição, bem como 

campus universitário, frequentar aulas, lista de chamada e, principalmente, 

realização das provas nas datas programadas; que as rematrículas das 

semestralidades posteriores não sejam impedidas sob o pretexto do não 

pagamento da cobrança debatida nestes autos. Ao final que seja tornada 

definitiva a antecipação concedida e declarada a inexistência do débito no 

valor de R$12.667,05 e a condenação da ré em reparar os danos morais 

no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); O pedido de antecipação de 

tutela foi deferido. (Id 14388946). A audiência de conciliação foi infrutífera. 

A ré interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão concessiva da 

medida de antecipação de tutela, ao qual foi negado efeito suspensivo. A 

ré contestou, Id 15324389, alegando que no início do ano de 2015 o 

SisFIES foi retirado do ar, o que impossibilitou novas solicitações de 

ingresso no FIES e a conclusão dos competentes aditamentos semestrais 

do financiamento em curso. Afirma que no dia 4.2.2015 o FNDE esclareceu 

que o travamento do SisFIES se deu em razão de o sistema estar sendo 

operado com vistas a limitar em até 4,5% sobre o valor do último 

aditamento os reajustes e as variações anuais dos encargos 

educacionais praticados pela IES no 1º semestre letivo de 2015. 

Posteriormente, o FNDE informou que o aditamento aos contratos FIES 

seriam limitados ao reajuste de 6,41% em relação ao valor do semestre 

anterior; no 2º semestre de 2015 o percentual de reajuste da 

semestralidade escolar foi fixado pelo FNDE em 8,5% ; no 1º semestre de 

2016 o FNDE limitou o valor máximo de financiamento semestral de todos 

os cursos ao teto de R$ 39.000,00; no 2º semestre de 2016 o FNDE limitou 

o valor máximo em R$ 42.983,70. Aduz que o contrato FIES formalizado 

pela autora com o FNDE foi concedido pelo período de 12 semestres, o 

crédito de R$ 585.000,00, correspondente ao valor da semestralidade 

escolar praticada no do curso de Medicina – R$ 39.000,00 (trinta e nove 

mil reais) - multiplicada pelo período de 12 (doze) semestres, com previsão 

de acréscimo de 25% em função de aumentos eventualmente aplicados 

pela IES no valor da mensalidade. Afirma que o aluno não conseguiu 

realizar o aditamento no percentual correto devido a trava, e a IES não 

recebeu valor integral da mensalidade, descrevendo o aditamento 

realizado no período 2018/1 para demonstrar que entre o valor da 

mensalidade praticada e o limite imposto pela trava imposta pelo FIES, 

restou uma diferença a ser paga pelo aluno de R$13.515,24. Sustenta que 
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age no exercício regular de direito ao efetuar a cobrança. Já mais adianta 

da peça contestatória alega que a diferença e suposto prejuízo relativo ao 

período de 2018.1 o prejuízo da IES corresponde a monta de R$ 12.667,05 

(doze mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinco centavos) Alega que 

na hipótese de procedência dos pedidos da inicial, a IES será impedida de 

efetuar o reajuste dos valores das semestralidades escolares, o que 

configurará evidente negativa de vigência ao artigo 1º da Lei n.º 

9.870/1999. Assevera a inexistência de danos morais. O autor impugnou a 

contestação, Id 17570129. 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. É incontroverso que o contrato firmado pelo autor 

realmente contém o percentual de 100% de financiamento e mais um 

percentual de 25% a ser aditado para cobrir eventuais reajustes de 

mensalidades. Também é incontroverso pois a ré não impugnou o fato na 

contestação, que lançou as ilegais cobranças juntamente com os débitos 

devidos pelo autor referente à sala especial da disciplina de clínica 

ambulatorial e que se negou a lançar tais débitos em boleto separado 

daquele. Ainda, embora aponte a ré num primeiro momento que a diferença 

no período 2018/1 é de R$ 13.515,24, mais adiante confessa que é no 

valor demonstrado pelo autor, de R$ 12.667,05. A ré sustenta que o 

sistema de financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover 

uma trava financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais 

máximos de reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade 

para aquele determinado semestre fosse superior, o aluno somente 

conseguia fazer o aditamento se lançasse o valor máximo permitida pelo 

FNDE pela trava financeira imposta no sistema. Resumidamente é esta a 

origem do débito cobrado, pois apesar de a aluna ter efetivamente 100% 

do valor do curso garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE 

impunha uma limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o 

aditamento semestral no real valor da mensalidade. Portanto, fica claro que 

transferiu para o aluno, beneficiário de financiamento estudantil integral de 

100%, mais acréscimo de 25% para cobrir reajustes, a responsabilidade 

por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o 

reajuste que efetivamente praticava. Ocorre que no momento em que 

assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as 

normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que 

estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos 

valores cobertos pelo programa. Nesse sentido, eventual discussão 

acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra a 

aluna. Ressalta-se que a Lei que institui o programa de financiamento, nº 

10260/2001, estabelece nos artigos 4º e 4º-B, que é vedada a cobrança 

de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 

100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites 

máximos do financiamento. Art. 4º São passíveis de financiamento pelo 

Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos 

estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente 

cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam 

regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional e observado o disposto no art. 4o -B. (...) Art. 4º-B: O agente 

operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de 

financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.” 

Portanto, a ré tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores 

financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos 

com financiamento por referido programa em 100%, não podendo agora, 

diante da limitação aplicada no reajuste semestral, desde 2015, impor ao 

aluno a diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que 

pratica. Ressalte-se, isso porque o caso em tela trata de financiamento 

concedido no ano de 2015, não se aplicando, portanto, as regras da 

Portaria nº 04 do MEC, do ano de 2017. Ainda, conforme os inúmeros 

julgados do TJMT, não é razoável a instituição transferir ao aluno a 

responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a 

matrícula de aluno mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 

100% do curso. Além disso, eventual limitação de reajuste de 

semestralidade imposta pelo FNDE não pode ser discutida nesta ação em 

que o FNDE não é parte. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ESTABELECIMENTO 

DE ENSINO SUPERIOR – COBRANÇA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – LIMINAR CONCEDIDA – REQUISITOS 

DEMONSTRADOS – ENCARGO QUE NÃO DEVE SER ATRIBUÍDO AO 

ALUNO - CURSO FINANCIADO PELO FIES NA PROPORÇÃO DE 100% – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Identifica-se a 

probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a agravada firmou 

contrato para abertura de crédito alusivo ao FIES em 100%, enquanto a 

agravante aderiu a esse programa e aceitou a matrícula dele ciente das 

condições e, principalmente, todos os aditamentos foram efetuados 

cobrindo-se as MENSALIDADES na proporção de 100%, de forma que a 

DIFERENÇA que está sendo cobrada a esse título não encontra 

justificativa nos autos. II - É evidente a presença do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, ante os notórios prejuízos que a 

interrupção de quaisquer dos serviços educacionais pode gerar à 

agravada, assim como a negativação de seu nome e o rompimento do 

contrato com o FIES, em virtude da inadimplência de origem incerta. (N.U 

1004154-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCARGOS 

EDUCACIONAIS SUBSIDIADOS PELO FIES – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA 

DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE ACIMA DA CONTRATADA - 

TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA – ART. 300 DO CPC/2015 – 

REQUISITOS PRESENTES – PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO 

PELO AUTOR QUE SE JUSTIFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1- Presentes os requisitos da tutela de urgência, 

consubstanciados na relevância dos fundamentos deduzidos pela parte 

autora e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que a 

suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção da decisão é 

medida que se impõe.2- Ainda que relevantes os argumentos da 

agravante acerca da interpretação dos contratos, da forma que as 

cláusulas se comunicam e, em que pese a discussão acerca de quem é o 

responsável pelo pagamento de eventual DIFERENÇA residual nos custos 

das MENSALIDADES que, em tese, deveriam ser suportadas inteiramente 

pelo FNDE, o fato é que os aditamentos semestrais que se seguiram ao 

contrato, ao que se evidencia, são destinados à manutenção dos 

encargos educacionais de 94,19% do semestre, restando apenas uma 

quantia remanescente de R$ 474,50 (quatrocentos e setenta e quatro 

reais e cinquenta centavos) mensais, que são adimplidas com recursos 

próprios do agravado.3- Aditado o contrato pelo aluno, prevendo o 

financiamento de 94,19 % do valor da semestralidade e discriminando os 

valores devidos e a totalidade de sua cobertura pelos recursos do FIES, 

com a ciência e concordância da instituição de ensino, esta não pode 

repassar ao aluno percentuais de reajuste que nem sequer constam do 

contrato. (N.U 1001028-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 

29/04/2019) EMENTA :AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE 

FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS. 

ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. FINANCIAMENTO DE 95% DOS 

ENCARGOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE REMATRÍCULA. EXISTÊNCIA 

DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE. ORIGEM NÃO 

DEMONSTRADA. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO. ANÁLISE DE 

TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS 

PRESENTES. PROVIMENTO DE URGÊNCIA PRETENDIDO PELO 

AUTOR/AGRAVADO QUE SE JUSTIFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Se é controvertida a origem da DIFERENÇA 

supostamente relativa a encargos educacionais, cobrada pela instituição 

de ensino, de aluno beneficiário dos serviços financiados pelo FIES, a 

negativa de renovação da matrícula com base na referida inadimplência 

não se sustenta, assim como qualquer outra sanção pedagógica. 2. 

Eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da 

semestralidade dos encargos educacionais é questão que não afeta o 

aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em demanda 

própria e Juízo competente, máxime se o próprio contrato firmado com o 

FNDE previu o acréscimo de 25% sobre o valor total financiado justamente 

para cobrir eventuais reajustes das MENSALIDADES.3. Não se mostra 

razoável transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do 

sistema FIES e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte 

mais vulnerável na relação, que no caso é o aluno.4. Presentes os 

requisitos da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos 

fundamentos deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de 

difícil reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a 
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manutenção da decisão é medida que se impõe. 5. Recurso Desprovido. 

(N.U 1001202-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) 

Como bem salientou o douto Des. Sebastião Barbosa Farias no seu voto 

dos julgados retro transcritos, no momento em que assina o Termo de 

Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que 

regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que 

não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, 

especialmente dos valores cobertos pelo programa. Nesse sentido, 

eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode 

ser oposta contra o aluno. Ainda, observou o douto Desembargador que a 

situação posta em juízo é de um aluno que enfrentou todas as dificuldades 

notoriamente sabidas para obter êxito nas provas e ingressar numa 

faculdade de medicina, conseguiu o financiamento pelo FIES, e tem que 

lidar, inesperada e inadvertidamente, com questões que dizem respeito 

apenas às pessoas jurídicas participantes e de natureza acentuadamente 

política. Por oportuno, transcreve-se ementa de recente julgado do E. 

TJMT, no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ADICIONAL C/C 

REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS EDUCACIONAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - 

FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - NEGATIVA 

DE REMATRÍCULA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA 

RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM DA 

COBRANÇA - FATO NÃO IMPUTÁVEL AO ALUNO - PRESENÇA DOS 

REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Se é controvertida a 

origem da diferença supostamente relativa a encargos educacionais, 

cobrada pela instituição de ensino, de aluno beneficiário dos serviços 

financiados pelo FIES , a negativa de renovação da matrícula com base na 

referida inadimplência não se sustenta, assim como qualquer outra sanção 

pedagógica. 2. Eventual discussão referente à limitação ou não de 

reajuste da semestralidade dos encargos educacionais é questão que não 

afeta o aluno. Necessita, se for o caso, ser enfrentada e dirimida em 

demanda própria e Juízo competente (...) 3. Não se mostra razoável 

transferir a responsabilidade pela estrutura e organização do sistema FIES 

e seus eventuais entraves àquela que é notoriamente a parte mais 

vulnerável na relação, que no caso é o aluno. 4. Presentes os requisitos 

da tutela de urgência, consubstanciados na relevância dos fundamentos 

deduzidos pelo autor e no perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação que a suspensão dos serviços pode lhe causar, a manutenção 

da decisão é medida que se impõe 5. Recurso Desprovido” (N.U 

1001350-62.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). (N.U 

1000740-60.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) 

Ressalta-se que o autor, ao obter o percentual de 100% de financiamento 

do curso, iniciou o curso de Medicina, notadamente aquele cujas 

mensalidades das instituições de ensino superior cobram mais caro, com a 

certeza de concluir o curso, pois certamente não teria iniciado o curso 

sem o financiamento. Isso porque se foi concedido o percentual de 100% 

é porque restou provado, perante o Governo Federal, que a autora não 

poderia pagar referido curso sem financiamento. Desta forma, é indevida a 

cobrança pela ré. Quanto à suposta negativa de vigência artigo 1º da Lei 

n.º 9.870/1999, tal não se configura, posto que referido artigo trata da 

contratação entre a IES e o aluno, não açambarcando a hipótese de 

pagamento mediante financiamento estudantil, mesmo porque o 

financiamento somente foi criado no ano de 2001. Relativamente ao dano 

moral, a mera existência de uma cobrança, sem que o nome do autor 

tenha sido inserido em cadastros restritivos de crédito caracteriza mero 

dissabor, não gerando o dever de indenizar. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – AJUSTE DE MENSALIDADE – 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO “EDUCA MAIS” E “ FIES ” – 

COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – AUSÊNCIA 

DE NEGATIVAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral exige prova cabal e inequívoca 

de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), 

nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, 

inviável deferir-se a reparação. (N.U 1009956-41.2017.8.11.0003, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS 

SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, 

Publicado no DJE 05/02/2020) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da inicial, para confirmar a antecipação de 

tutela concedida, tornando-a definitiva e DECLARAR a inexigibilidade do 

débito de R$12.667,05, objeto desta ação. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada um, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, sendo 5% devido pela 

parte autora e 5% pela parte ré. Tendo em vista que o autor é beneficiária 

da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de 

sucumbência, por até cinco anos, condicionada à alteração da situação 

financeira. Publique-se. Intime-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. 

Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025531-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA TOMAZ MENDES OAB - MT13783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS OAB - PR45201 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025531-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE PEDRO FARIA REU: BANCO DO BRASIL SA As partes se 

compuseram amigavelmente nestes autos, consoante acordo noticiado 

nos ID’s 27682618 e 28104511. 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. Custas processuais remanescentes a 

cargo do autor 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. Cuiabá - MT, 

29 de abril de 2020. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020774-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-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):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020774-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais interposta por LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. No caso, 

verifica-se que as partes se compuseram amigavelmente nos autos (Id. 

29085790). Assim, a sua homologação 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. Honorários advocatícios na forma 

acordada. Sem custas processuais remanescentes nos termos do art. 90, 

§3º, do CPC. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Vandymara G.R. Paiva Zanolo 

Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 74 de 374



Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032168-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ALVES DE ARAUJO (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))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1032168-68.2019.8.11.0041. EXEQUENTE: 

PAULO ALVES DE ARAUJO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer em fase de 

cumprimento de sentença movida por PAULO ALVES DE ARAUJO em face 

da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Analisando os autos 

verifica-se que a executada cumpriu voluntariamente com o pagamento da 

condenação que consiste no valor de R$ 6.421,08 (seis mil, quatrocentos 

e vinte e um reais e oito centavos), no Id. 31177401. O exequente 

concorda com o valor depositado, pugna o levantamento dos valores e a 

extinção do feito (Id. 31634333). Dessa forma, a extinção do cumprimento 

de sentença é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO E 

DECLARO EXTINTO, o presente feito, com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor do 

exequente observando-se os dados bancários informados no Id. 

31634333. Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas 

baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, data registrada no 

sistema. Vandymara G.R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024462-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARTAXO LIMA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-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))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024462-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

SEBASTIAO CARTAXO LIMA JUNIOR REU: AGUAS CUIABÁ S/A Trata-se 

de Reclamação Cível com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

SEBASTIAO CARTAXO LIMA JUNIOR contra ÁGUAS CUIABÁ S/A. O autor 

relata que é consumidor da requerida com matrícula 43435-5 e média de 

consumo no valor de R$ 28,68 (vinte e oito reais e sessenta e oito 

centavos) ou o equivalente a 7-8 m³, não chegando a 10m³, mas pagando 

sempre a taxa de consumo mínimo de 10m³. No mês 03/2017, relata que 

ficou sem água e solicitou vistoria pelo protocolo nº 1623186, pois os 

vizinhos tinham água e na sua residência não, todavia, a vistoria jamais foi 

realizada. Ressalta que contratou um encanador, pois a água não subia 

para a caixa de cima do prédio, e ao subir topo do prédio constatou que a 

água não descia pelo encanamento e esvaía para o interior do prédio e 

isso permaneceu por 3 dias, sendo resolvido o problema fechando e 

retirando o ar dos canos e, depois disso, a água voltou a fluir 

normalmente. No dia 10/04/2017, os funcionários da requerida foram até 

sua residência e substituíram o hidrômetro e informaram a existência de 

fraude no aparelho. Em seguida, recebeu a fatura com vencimento em 

05/06/2017, no valor de R$ 1.272,41 (mil duzentos e setenta e dois reais e 

quarenta um centavo). Destaca que administrativamente contestou a 

fatura abusiva logo que a recebeu para pagamento, contudo, não obteve 

resposta e, ainda, foi suspenso o fornecimento de água. Ao final, requer a 

concessão da liminar para restabelecer o fornecimento de água e se 

abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito; 

procedência da ação confirmando a liminar e declarar inexistente a fatura 

mês 05/2017 vencimento 05/06/2017 no valor de R$ 1.272,41 (mil 

duzentos e setenta e dois reais quarenta e um centavos) e, assim, gerar 

uma nova fatura com a média de consumo de 10m3, bem como a 

condenação ao pagamento de danos morais de 20 (vinte) salários 

mínimos. A liminar e os benefícios da justiça gratuita foram deferidos no Id. 

9379807, inclusive a inversão do ônus da prova. A audiência de 

conciliação restou infrutífera no Id. 10112079. A requerida apresentou 

contestação alegando que não há registros de solicitação de vistoria pelo 

autor; o autor reconhece que os problemas internos de encanamento; 

ressalta que sua responsabilidade para o fornecimento da água é até o 

cavalete; constatação de fraude no hidrômetro e a exigibilidade da multa 

aplicada; legalidade da cobrança do retroativo; necessidade de 

substituição do hidrômetro; impossibilidade de readequação da fatura 

referente do mês 05/17 sob o fundamento de que mesmo não havendo 

consumo o mínimo a ser faturado será 10m3; legalidade da suspensão do 

fornecimento de água; aviso de suspensão; inexistência de dano moral. 

Ao final, requer a improcedência da ação (Id. 10300677). Impugnação no 

Id. 10665499. As partes pugnaram pela designação de audiência de 

instrução e julgamento e produção de prova pericial. No saneador, 

indeferiu a produção de prova oral e pericial no Id. 21097293. É o relatório. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Antes de analisar os requisitos atinentes a 

responsabilidade civil, verifica-se que a relação de consumo no caso sub 

judice é patente, razão pela qual devem incidir as disposições do código 

consumerista. O caso dos autos cinge-se à legalidade na cobrança da 

fatura mês 05/2017, vencimento 05/06/2017, no valor de R$ 1.272,41 (mil 

duzentos e setenta e dois reais quarenta e um centavos), referente a 

multa aplicada pela irregularidade no hidrômetro. O autor relata na inicial 

que, no dia 10/04/2017, foi realizada vistoria em sua residência para 

efetuar a substituição do hidrômetro, questionou se necessitava de sua 

presença, a qual foi dispensada pelos funcionários da requerida pois tudo 

seria resolvido diretamente no aparelho. Ao voltar do trabalho encontrou a 

notificação que informava a substituição do hidrômetro em razão da 

constatação de irregularidades (fraude). Logo que recebeu a fatura no 

mês seguinte procurou a requerida e contestou os débitos cobrados, 

contudo, sem resposta. Por sua vez, a requerida defende após a 

constatação da irregularidade, expediu a notificação sendo deixada na 

residência do autor e, em seguida, emitiu a fatura com multa, retroativos de 

danos ao hidrômetro, portanto legítima a cobrança. Analisando as provas 

já produzidas e acostadas aos autos, conclui-se que razão assiste à 

requerida. Vislumbra-se que o autor teve ciência da referida notificação, 

como mesmo afirma procurou a requerida e contestou os débitos apesar 

de não comprovar nos autos, alegando simplesmente que não obteve 

respostas. Em que pese o autor afirmar que a prova tenha sido produzida 

de forma unilateral e não ter assinado a notificação de vistoria, as provas 

demonstram o contrário até porque achou que não havia necessidade de 

acompanhar a vistoria para a substituição do hidrômetro em sua 

residência. Além disso, a Ordem de Serviço e fotos carreadas na 

contestação demonstram com detalhes a constatação de irregularidades 

no hidrômetro do autor, a necessidade de substituição e a regularidade da 

cobrança dos débitos referente a fatura do mês 05/2017, no valor de R$ 

1.272,41 (mil duzentos e setenta e dois reais quarenta e um centavos). 

Desta forma, constatada a regularidade (i) na cobrança de valores a título 

de fiscalização (multa e dano) e de consumo retroativo de água; e (ii) na 

suspensão do fornecimento de água em virtude do não pagamento de 

débitos, merecem ser julgados improcedentes todos os pedidos iniciais. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Revogo a 

liminar concedida Id. 9379807. 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 a autora beneficiária da justiça gratuita. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de 

abril de 2020. Vandymara G. R. Paiva Zanolo Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1033946-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CEZAR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA ALICE FERREIRA BERTOLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1033946-10.2018.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para impugnar à contestação apresentada, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cuiabá, 28 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003774-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAMONIE CRISTINA TRIBURTINI DE LIRI (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1003774-22.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que,em cumprimento ao despacho de ID 

26068543, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora, na pessoa de seu patrono, acerca do teor da 

petição de ID 31546001 , a qual agendou a perícia para a data de 04 de 

agosto de 2020 às 14:00, a se realizar no endereço informado na referida 

petição. Cuiabá, 28 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040766-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI GONGORA SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DILZA DA COSTA NEPONUCENO (REU)

ODENIR PINTO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO OAB - MT15714-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040766-11.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder à intimação 

da parte autora para impugnar a contestação, bem como , para se 

manifestar acerca da reconvenção apresentadas no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cuiabá, 16 de março de 2020. ISABELA MATTOSO Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040375-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DE QUEIROZ PACHECO (AUTOR(A))

VANESSA CRISTINA DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040375-56.2019.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este 

feito e encaminho intimação às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: 

a) Especificarem que provas pretendem produzir, em 15 (quinze), 

estabelecendo relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão 

de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a 

justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) Caso a prova 

pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, articularem 

coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) Após 

cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura 

já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC). Cuiabá, 29 de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI 

Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021727-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS SAVIO VIVI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1021727-33.2016.8.11.0041 DESPACHO 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). No mesmo prazo, deverá a ré se manifestar sobre a 

petição e documento colacionados ao ID 28103598. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018410-85.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018410-85.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por MARCELO PEREIRA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária 
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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: 1014053-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA MONIZE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

BRUNA DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

PAULO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

SEVERIANA DA CRUZ FERNANDES (AUTOR(A))

ANA BEATRIZ FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

ADRIANA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

TEREZA FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO GARCIA DA COSTA OAB - MT13791-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 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014053-62.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por SEVERIANA DA CRUZ FERNANDES e outros (7) 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 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-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1017833-10.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIOMIIST CUIABA COMERCIO DE AROMATIZANTES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES OAB - MT17832-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017833-10.2020.8.11.0041 DESPACHO Defiro a 

emenda à inicial. Com base nos fundamentos já expostos, mantenho a 

determinação constante do Id n. 31585181. Cuiabá, 29 de abril de 2020. 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004074-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA OLIVEIRA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE OAB - MT14109-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004074-81.2017.8.11.0041 DESPACHO 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, 29 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035559-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DA CUNHA BOA MORTE GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-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 PJE n° 1035559-02.2017.8.11.0041 DESPACHO 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, 29 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1035189-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE ZAITUM CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THATIANE ELISABETH ZAITUM CARDOSO DO NASCIMENTO OAB - 

MT12332-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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035189-23.2017.8.11.0041 DESPACHO 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, 29 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031487-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PIRELLI PNEUS LTDA. (REU)

ATACADAO MOTO PECAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031487-69.2017.8.11.0041 DESPACHO 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, 29 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015918-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAI E FILHOS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1015918-91.2018.8.11.0041 DESPACHO 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, 29 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000274-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HEBE MARIA DE ARRUDA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA ELIANA BOTELHO SILVA OAB - MT17835-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME TILKIAN OAB - SP257226 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000274-11.2018.8.11.0041 DESPACHO 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 
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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, 29 de abril de 2020. Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029550-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARRETO DE MOURA (AUTOR(A))

ITAMIR DE JESUS BARRETO (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° 1029550-53.2019.8.11.0041 Vistos e etc. 

Considerando que o autor atingiu a maioridade no curso do processo, 

intime-o para, em 15 (quinze) dias, regularizar sua representação 

processual, sob pena de extinção por ausência de pressuposto 

processual. Retifique-se a autuação excluindo do polo ativo a 

representante ITAMIR DE JESUS BARRETO. Cuiabá/MT, 29 de abril de 

2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024766-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LAURI BECHER GIL OAB - RS41063 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - EPP (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1024766-04.2017.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência, no prazo de 05 

(cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através 

do link http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 29 

de abril de 2020. ANA MARIA ROSA LOCATELLI Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018473-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSYA BORGES MOTA OAB - MT25480/A (ADVOGADO(A))

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018473-13.2020.8.11.0041 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 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018495-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL SILVA QUEIROZ (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018495-71.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de benefício do seguro obrigatório DPVAT proposta 

por ISMAEL SILVA QUEIROZ 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018300-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO INAY RESIDENCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIADNE CHRISTINI SILVA OAB - MT0015619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018300-86.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de prorrogação de mandato de síndico c/c pedido de 

tutela de urgência ajuizada pelo Condomínio Edíficio Inay Residence, 

representado por Cleide Maria de Oliveira em desfavor de Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB Integração, em que 

o autor requer a prorrogação do mandato da síndica, Sra. Cleide Maria de 

Oliveira até a data de 30/10/2020, bem como que seja determinado ao réu 

a expedição de novo certificado digital a fim de possibilitar o pagamento de 

despesas inerentes ao condomínio. Em síntese, narra a inicial que em 

razão da atual situação sanitária ocasionada pela proliferação do 

COVID-19 (coronavírus), a Assembleia Geral Ordinária para eleição de 
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síndico agendada para a data de 26/03/2020, necessitou ser suspensa. 

No entanto, como a então síndica, Sra. Cleide Maria de Oliveira, teve seu 

mandato encerrado em 16/03/2020, o autor está impedido de realizar 

movimentações financeiras, eis que houve o encerramento da assinatura 

digital da representante do condomínio. A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos. Comprovante de recolhimento de custas iniciais (ID 

31596678). É o breve relatório. Decido. Promova a classificação do 

processo com o código 12612 da Tabela Processual Unificada, que retrata 

os processos relacionados à problemática do Coronavírus (COVID-19). 

Pretende o autor através da presente demanda a prorrogação do mandato 

da síndica, Sra. Cleide Maria de Oliveira, ao argumento de que, em 

decorrência da pandemia (COVID 19 – Coronavírus) que assola o país e 

seguindo as orientações emitidas pela Organização Mundial da Saúde, 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e da Prefeitura de 

Cuiabá, em que pese o encerramento de seu mandato como síndica no 

condomínio autor em 16/04/2020, foi necessário suspender a realização 

da Assembleia Geral Ordinária agendada para o dia 26/03/2020. Afirma 

que com o encerramento do mandato, está a síndica impedida de realizar 

movimentações financeiras nas contas do condomínio, eis que foi 

encerrada a sua assinatura digital e, mesmo diante de solicitação pela via 

administrativa para prorrogação de validade da assinatura pelo réu, o 

requerimento foi negado. É notória a atual situação do país envolvendo o 

COVID-19. Igualmente, é de conhecimento público as medidas de 

segurança orientadas pela Organização Mundial da Saúde, Ministério da 

Saúde e Secretaria Estual de Saúde para evitar a propagação do vírus, 

dentre elas, o isolamento social. Assim, justificável e prudente a conduta 

do condomínio autor ao suspender a realização da Assembleia Geral 

Ordinária agendada para o dia 26/03/2020. Necessário, entretanto, 

garantir nesse período a manutenção de serviços básicos essenciais ao 

condomínio, serviços estes que demandam despesas, tais como portaria, 

segurança e limpeza, os quais precisam ser pagos, necessitando de 

aprovação de pagamento através de instituição bancária, encargo este 

que pertence ao síndico. “Art. 1.348. Compete ao síndico: I - convocar a 

assembléia dos condôminos; II - representar, ativa e passivamente, o 

condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à 

defesa dos interesses comuns; III - dar imediato conhecimento à 

assembléia da existência de procedimento judicial ou administrativo, de 

interesse do condomínio; IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o 

regimento interno e as determinações da assembléia; V - diligenciar a 

conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos 

serviços que interessem aos possuidores; VI - elaborar o orçamento da 

receita e da despesa relativa a cada ano; VII - cobrar dos condôminos as 

suas contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas; VIII - 

prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas; IX - realizar o 

seguro da edificação. [...]” Nesse contexto, entendo pela prorrogação 

tácita do mandato de síndico à Sra. Cleide Maria de Oliveira, haja vista a 

impossibilidade de realização da Assembleia Geral Ordinária. Destaco que, 

embora inexista tal previsão no ordenamento jurídico, a presente situação 

decorre de circunstância atípica vivenciada mundialmente, devendo o 

Poder Judiciário resguardar a continuação e desenvolvimento regular das 

atividades dos jurisdicionados. Sobre a possibilidade de prorrogação tácita 

de mandato de síndico, colaciono os seguintes julgados: “48825264 - 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONTRATO 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO DO JUIZ A QUO. INEXISTÊNCIA. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO LEGAL DO 

CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA. MANDATO DO SÍNDICO. PRORROGAÇÃO 

TÁCITA. TAXA CONDOMINIAL. PAGAMENTO. CONDÔMINO PROPRIETÁRIO 

OU POSSUIDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. OBRIGAÇÃO 

PROPTER REM. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Inexiste cerceamento de defesa, se o pedido de denunciação 

da lide foi de alguma forma apreciado pelo juiz a quo e somente não surtiu 

efeito pela ausência de cumprimento dos requisitos necessários à sua 

admissibilidade, em observância ao art. 125 do Código de Processo Civil. 

Preliminar rejeitada. 2. Na ausência de assembléia para eleição de novo 

representante do condomínio, há prorrogação tácita do mandato do 

síndico, até que outro seja eleito para o cargo, porquanto o condomínio 

não pode ficar acéfalo. 3. O adquirente do imóvel responde pelas taxas de 

condomínio devidas pelo alienante, em razão de sua natureza propter rem, 

ex vi art. 1.345 do Código Civil. 4. Seja na condição de possuidor ou de 

proprietário do imóvel, ao Apelante remanesce a obrigação pelo 

pagamento das obrigações decorrentes da relação condominial (art. 

1.336, I, Código Civil), sem prejuízo da ação de regresso. 5. APELAÇÃO 

CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJDF; APC 2015.07.1.022553-3; Ac. 

104.5700; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; 

Julg. 06/09/2017; DJDFTE 19/09/2017) (Negritei) “8625536 - ANULAÇÃO 

DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ADMINISTRADOR TÁCITO. NULIDADE NA 

GESTÃO DO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. 

PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. Presume-se que há prorrogação tácita do 

mandato na falta de assembleia anual para a eleição de novo síndico. 

Reputam-se válidos e vinculam todos os condôminos os atos praticados 

pelo condômino que administrar o condomínio sem a oposição dos demais. 

Ao dispor sobre ônus processuais, o Código de Processo Civil adotou o 

princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o 

pagamento dos honorários do vencedor. A verba honorária, nas causas 

em que não houver condenação, é fixada na forma do § 4º, do art. 20, do 

CPC. Se fixada em valor razoável, não reclama redução.” (TJDF; Rec 

2014.01.1.079007-0; Ac. 842.490; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras 

Neves; DJDFTE 28/01/2015; Pág. 520) (Negritei) “ 48259681 - 

CONDOMÍNIO. MANDATO DO SÍNDICO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. 

CUMULAÇÃO IMPLÍCITA. ART. 290 DO CPC. OBRIGAÇÕES PERIÓDICAS. 

INCLUSÃO. PARCELAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Na ausência de 

assembléia para eleição de novo representante do condomínio, há 

prorrogação tácita do mandato do síndico, até que outro seja eleito para o 

cargo, porquanto o condomínio não pode ficar acéfalo. A regra da 

cumulação implícita, constante do art. 290 do CPC, determina que, 

tratando-se de obrigações de trato sucessivo, deve-se considerá-las 

incluídas no pedido, independente de declaração expressa do autor. O 

objetivo do instituto é evitar a multiplicação de demandas, primando pelo 

princípio da economia processual. As penalidades previstas no art. 17 do 

CPC somente são aplicadas quando restar patente prova no sentido de 

que a parte agiu nos moldes do art. 16 do aludido CODEX. Não havendo 

qualquer prova nesse sentido, não há de se falar em litigância de má-fé. 

Apelo conhecido e não provido.” (TJDF; Rec. 2008.07.1.001114-4; Ac. 

363.574; Sexta Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; 

DJDFTE 02/07/2009; Pág. 105) Negritei) Ademais, esclareço que, 

posteriormente, o mandato de síndico poderá ser ratificado por reeleição 

ou, ainda, poderá um novo síndico assumir em caso de renúncia ou 

desinteresse em uma reeleição. Posto isto, DEFIRO parcialmente o pedido 

de tutela de urgência para prorrogar o mandato de síndico à Sra. Cleide 

Maria de Oliveira, pelo prazo de três meses. Intime-se o réu para que 

providencie a expedição de novo certificado digital, no prazo de 48 

(quarenta e oito horas), sob pena de multa pecuniária que arbitro em R$ 

500,00 (quinhentos reais). Em que pese a vedação do artigo 5º da 

Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março de 2020, esta medida é urgente 

e deve ser cumprida por oficial plantonista. 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. 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 data 

para a audiência de conciliação. Portanto, velando pela duração razoável 

do processo, art. 139, III do CPC, determino a CITAÇÃO da (o) ré (u) 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. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038269-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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LEIDINAURA ISABEL RIBEIRO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1038269-92.2017.8.11.0041 Decisão 

LEIDINAURA ISABEL RIBEIRO propôs ação de cobrança de benefício do 

seguro obrigatório 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 10 de outubro 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 e ausência do 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. O 

autor apresentou impugnação à contestação. Intimados para 

especificarem as provas finais (ID 21050433), parte ré manifestou-se 

requerendo a realização da prova pericial médica (ID 22116508). Parte 

autora quedou-se inerte (ID 22694609). É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação de cobrança ajuizada por LEIDINAURA ISABEL RIBEIRO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Preliminares 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). 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 cópia do requerimento administrativo 

carimbado pela sucursal da seguradora em Mato Grosso. 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). 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 10 de outubro de 2017, adquiriu 

invalidez permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial 

requerida por ambas as partes. Nomeio como perito do Juízo o Dr. Flávio 

Ribeiro de Melo, com endereço profissional na Av. das Flores, nº. 843, 

sala 43, bloco anexo de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, Telefone 

3025-3060 e 9223-7073, o qual deverá esclarecer se a parte autora está 

inválida permanentemente, de forma total ou parcial; na hipótese de 

invalidez permanente parcial, apontar qual o grau da invalidez; e 

responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes. Intime-se o perito 

para cumprir ao encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso. Quanto aos honorários periciais, levando em 

consideração a complexidade da perícia e o exímio trabalho executado 

pelos peritos nomeados por este juízo, arbitro os honorários em R$ 

1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi requerida pela ré, deve a mesma 

efetuar o pagamento dos honorários periciais, em 15 (quinze) dias. No 

mesmo prazo deverão as partes apresentarem seus quesitos, bem como 

indicarem assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se 

ao perito nomeado local e data para o início da perícia. Com a 

apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a 

parte autora, via Oficial de Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de 

improcedência dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 29 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033831-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SPINELLI (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

QUINTA VARA CÍVEL Processo n. 1033831-23.2017.8.11.0041 Decisão 

MARCELO SPINELLI propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório 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 2017, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. 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 pendência documental. 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. Tentativa de 

conciliação infrutífera. O autor apresentou impugnação à contestação. 

Intimados para apresentarem suas provas finais (ID 21160856), parte 

autora manifestou-se requerendo a realização da perícia médica (ID 

21432175). A ré quedou-se inerte (ID 22694610). É o relatório. Decido. 

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por MARCELO SPINELLI em face 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Não acolho a 

preliminar de falta de interesse de agir por requerimento administrativo com 

pendência documental, vez que 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). 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 maio de 2017, adquiriu invalidez 

permanente. Para tanto, defiro a produção de prova pericial requerida por 

ambas as partes. Nomeio como perito(a do Juízo o Dr. Roberto Gomes de 

Azevedo, médico, com endereço profissional na Rua 24 de Outubro, 

n°827, sala 8, galeria 24 de outubro, Bairro Popular, Nesta Capital, 

telefone: 65 9972-1818, e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual 

deverá esclarecer se a parte autora está inválida permanentemente, de 

forma total ou parcial; na hipótese de invalidez permanente parcial, apontar 

qual o grau da invalidez; e responder, ainda, aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se o perito para cumprir ao encargo que lhe é 

acometido, independentemente de termo de compromisso. Quanto aos 

honorários periciais, levando em consideração a complexidade da perícia 

e o exímio trabalho executado pelos peritos nomeados por este juízo, 

arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais). Como a perícia foi 

requerida pelo autor, beneficiário da AJG, a perícia deverá ser paga 

integralmente pela ré se a ação for julgada procedente. Porém, o Estado 

deverá arcar com a perícia, caso a ação seja julgada improcedente. No 

mesmo prazo deverão as partes apresentarem seus quesitos, bem como 

indicarem assistente técnico. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para 

entrega do laudo. Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se 

ao perito nomeado local e data para o início da perícia. Com a 

apresentação da data, dê-se ciência à parte ré e intime-se pessoalmente a 

parte autora, via Oficial de Justiça, para comparecer ao ato, sob pena de 

improcedência dos pedidos iniciais. Intimem-se todos. Cuiabá/MT, 29 de 

abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021277-56.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIARA VIANA XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021277-56.2017.8.11.0041 Vistos. Considerando 

que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o cumprimento da 

obrigação, tendo em vista o depósito da quantia pleiteada e a ausência de 

impugnação pela exequente, a extinção do feito se impõe. Pelo exposto, 

julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará como requerido(ID 

31406816). 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014337-07.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN KELVIN DA CRUZ REZENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TELDO HENRIQUE PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT21603/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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1014337-07.2019.8.11.0041 SENTENÇA IVAN 

KELVIN DA CRUZ REZENDE 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 22 

de março 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 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 IVAN 

KELVIN DA CRUZ REZENDE em face de SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA. A seguradora ré arguiu 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. De 

fato, a não apresentação do prévio pedido administrativo enseja a 

extinção do feito por ausência do interesse de agir. É o que ocorre in 

casu, eis que a parte juntou aos autos comprovante de que realizou o 

requerimento administrativo tão somente referente ao pedido de reembolso 

de despesas de assistência médica e suplementares, deixando de 

comprovar que tentou receber administrativamente o quantum pretendido 

referente a indenização por invalidez permanente. Portanto, carece o 

autor de interesse processual. O art. 320 do CPC estabelece: “A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação.” Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: 

“Documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles cuja 

ausência impede o julgamento de mérito da demanda, não se confundindo 

com documentos indispensáveis à vitória do autor, ou seja, ao julgamento 

de procedência de seu pedido. Esses são considerados documentos úteis 

ao autor no objetivo do acolhimento de sua pretensão, mas, não sendo 

indispensáveis à propositura da demanda, não impedem sua continuidade 

tampouco a sua extinção com resolução do mérito. Segundo o Superior 

Tribunal de Justiça, são indispensáveis à propositura da ação os 

documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos 

processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto 

da demanda (STJ, 4ª Turma, REsp. 1.262.132/SP, rel. Min. Luiz Felipe 

Salomão, j. 18/11/2014, Dje 03/02/2015).” (In Novo código de processo civil 

: comentado artigo por artigo. Editora Juspodivum, 2ª Ed. Rev. Atualizada, 

Salvador. 2017, p. 564). Nesta senda, considerando que a parte autora 

não trouxe aos autos comprovante de protocolo do prévio requerimento 

administrativo da indenização pretendida, a extinção do feito por ausência 

de interesse de agir processual é medida que se impõe. Nesse sentido a 

jurisprudência do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - 

REPERCUSSÃO GERAL RE 631.240 – STF – INAPLICABILIDADE DA 

REGRA DE TRANSIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO (ART. 485, VI DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Conforme orientação do STF no REsp 826.867/MA, no qual 

estabeleceu regra de transição para as ações cobranças de indenização 

do seguro DPVAT ajuizadas até 03/09/2014, é possível o requerimento 

judicial sem prévio requerimento administrativo, o que não se aplica ao 

caso concreto, tendo em vista que a propositura do presente feito se deu 

após o julgamento do RE 631240/MG. (N.U 0001497-68.2017.8.11.0035, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 20/02/2020) Com estas considerações e fundamentos, 

acolho a preliminar de falta de interesse de agir e, via de consequência, 

julgo extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de 

interesse de agir, nos termos dos artigos 320, 330, inciso III c/c art. 485, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais 

pela parte autora, bem como ao pagamento dos honorários de 

sucumbência que fixo em 10% sobre o 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, 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: 1038957-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON DA CUNHA (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))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1038957-83.2019.8.11.0041 SENTENÇA 

WANDERSON DA CUNHA 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 22 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 
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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 WANDERSON DA CUNHA 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, acolho a tese de inadequação do 

valor da causa, haja vista a modificação trazida pela Lei nº 11.482/2007, 

que alterou o limite indenizatório em caso de invalidez permanente, de 40 

salários mínimos para o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). Dessa forma, necessária a correção do valor da causa para R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 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 trânsito - 

atropelamento, 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 ombro esquerdo computada em 25% (ID 28559296). Neste 

caso, para a perda de mobilidade do ombro 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 WANDERSON DA CUNHA 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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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)

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° 1039004-57.2019.8.11.0041 SENTENÇA MILTON DA 

SILVA PAIXAO 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 29 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 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 MILTON 

DA SILVA PAIXAO 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. 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. 

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 
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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 na estrutura pélvica computada em 25% (ID 28585455). Neste caso, 

para lesão de órgãos e estruturas pélvicos o percentual é de 100%. 

Dessa forma, 25% de 100% 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 MILTON DA SILVA 

PAIXAO 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 

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° 1034763-40.2019.8.11.0041 SENTENÇA EDMAR 

CHINAID DE FIGUEIREDO 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 27 de setembro 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 EDMAR 

CHINAID DE FIGUEIREDO 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. Por 

fim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documento do 

veículo, 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 membro inferior esquerdo e no membro superior esquerdo, 

ambas computadas em 75% e lesão nos órgãos abdominais computadas 

em 25% (ID 28695931). Neste caso, para lesão de um dos membros 

superiores e/ou inferiores o percentual é de 70%. Dessa forma, 150% 

(75% membro superior esquerdo + 75% membro inferior esquerdo) de 

70% corresponde a 105%. Para lesão de órgãos e estruturas abdominais 

o percentual é de 100%, dessa forma, 25% de 100% corresponde a 25%. 

Somando as lesões, tem-se o percentual total de 130%, devendo o 
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pagamento da indenização respeitar a proporcionalidade das lesões. 

Provada a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de 

indenizar. Em que pese a soma das lesões tenha sido superior a 100%, 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, que estabelece 

para as hipóteses de invalidez permanente, como é o caso dos autos, o 

valor indenizatório máximo de até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). 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 EDMAR CHINAID DE 

FIGUEIREDO 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$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos 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 10% 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° 1041196-60.2019.8.11.0041 SENTENÇA DILEIA 

FAUSTINA CORREA 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 27 de abril 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 necessidade de 

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 DILEIA 

FAUSTINA CORREA 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. 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 50% e no ombro direito computada em 25% (ID 28702685). 

Neste caso, para lesão de um dos pés o percentual é de 50%, dessa 

forma, 50% de 50% corresponde a 25%. Já para a perda de mobilidade do 

ombro o percentual é de 25%. Dessa forma, 25% de 25% corresponde a 

6,25%. 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. Posto isto, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação proposta por DILEIA FAUSTINA 

CORREA 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: 1036549-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BORGES DO NASCIMENTO (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° 1036549-56.2018.8.11.0041 SENTENÇA LUCAS 

BORGES DO NASCIMENTO 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 
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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 LUCAS BORGES DO NASCIMENTO 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 pé esquerdo computada em 50% (ID 28704695). Neste caso, 

para lesão de 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. 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 LUCAS BORGES DO 

NASCIMENTO 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 

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: 1036178-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ ZENILDES DOERL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036178-58.2019.8.11.0041 SENTENÇA MARINEZ 

ZENILDES DOERL 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 29 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 a preliminar de ilegitimidade passiva. 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 MARINEZ ZENILDES DOERL em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. 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). 

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, 
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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 direito computada em 25% (ID 28706577). Neste caso, para 

lesão de um dos pés o percentual é de 50%. Dessa forma, 25% de 50% 

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 MARINEZ ZENILDES 

DOERL 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030226-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELESTINO RODRIGUES DE JESUS (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030226-98.2019.8.11.0041 SENTENÇA CELESTINO 

RODRIGUES DE JESUS 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 28 de abril 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 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, inépcia da inicial por ausência de 

boletim de ocorrência. 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 CELESTINO RODRIGUES DE JESUS 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). 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 inépcia da petição inicial por 

boletim de ocorrência, uma vez que o autor trouxe aos autos outros 

documentos capazes de comprovar o nexo de causalidade, a saber, a 

certidão de ocorrência do SAMU e o o Boletim de Atendimento Médico 

(TJMT, Ap. 0037309-95.2013.8.11.0041). 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. 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 ombro esquerdo computada em 50% (ID 27387170). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro 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, 
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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. 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 CELESTINO 

RODRIGUES DE JESUS 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029844-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR TOMAZZO 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)

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° 1029844-08.2019.8.11.0041 SENTENÇA FABIO 

JUNIOR TOMAZZO PEREIRA 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 06 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 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. 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 FABIO JUNIOR TOMAZZO 

PEREIRA 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 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. 

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 pé direito computada em 50% (ID 

27391662). Neste caso, para lesão de 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. 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 
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mérito os pedidos da ação proposta por FABIO JUNIOR TOMAZZO 

PEREIRA 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 

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: 1029712-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MORETE DA SILVA (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° 1029712-48.2019.8.11.0041 SENTENÇA CLAUDEMIR 

MORETE 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 12 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 c/c indenização por 

danos morais ajuizada por CLAUDEMIR MORETE 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. 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 computada em 50% (ID 27401042). Neste caso, para lesão de 

um dos 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. 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 CLAUDEMIR MORETE 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: 1029598-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGO FERREIRA TECCHIO (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° 1029598-12.2019.8.11.0041 SENTENÇA JEAN 

RODRIGO FERREIRA TECCHIO propôs ação de cobrança de benefício do 
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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 14 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 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 JEAN RODRIGO FERREIRA TECCHIO 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 ombro direito computada em 75% (ID 27408180). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro 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 

duzentos 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 JEAN RODRIGO 

FERREIRA TECCHIO 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 duzentos 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: 1045125-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE PEREIRA (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:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045125-04.2019.8.11.0041 SENTENÇA JOYCE 

PEREIRA 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 09 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 falta de interesse de agir pela ausência de requerimento 

administrativo/pendência documental, ausência de comprovante de 

residência em nome do autor e impugnação a justiça gratuita. 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 JOYCE PEREIRA 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 
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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 ausência de comprovante de residência em nome da parte 

autora, eis que o documento é dispensável ao julgamento da lide. Quanto a 

impugnação ao benefício da assistência judiciária gratuita deferido à parte 

autora, razão não assiste a impugnante, eis que a parte apresentou 

documentos que comprovaram a sua hipossuficiência. Ademais, a 

impugnante, por sua vez, apesar das alegações, não trouxe quaisquer 

elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a 

hipossuficiência da impugnada. 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 ombro esquerdo computada em 50% (ID 29483605). Neste caso, 

para a perda de mobilidade do ombro 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 JOYCE PEREIRA 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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017436-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS IURY DE SOUZA (REQUERENTE)

LUZIA PEREIRA DE SOUZA ABICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT11968-N (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

SALOME DA SILVA BARROS OAB - MT260840-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017436-53.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer cumulada com antecipação de tutela 

inaudita altera pars e pedido de danos morais proposta por Lucas Iury de 

Souza em desfavor de Bradesco Saúde. Narra a inicial que em 28/05/2017 

o autor foi internado no Hospital Santa Rosa, através do plano de Saúde 

Bradesco (Saúde Top Enfermaria – Nacional Flex S- n. 

838969802410003), em razão de ter se envolvido em acidente 

automobilístico, e sofrido diversas fraturas em sua coluna cervical. Diante 

da gravidade das lesões, houve a necessidade de realizar procedimento 

cirúrgico, o que foi solicitado à ré no dia 29/05/2017, no entanto, passados 

cinco dias da solicitação, não obteve qualquer posicionamento da ré. 

Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que a ré 

autorize o custeio de todo o procedimento cirúrgico e demais 

procedimentos necessários ao tratamento. No mérito, pugnou pela 

confirmação da tutela de urgência, bem como pela condenação da ré ao 

pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 

32.310,00 (trinta e dois mil trezentos e dez reais). A tutela de urgência foi 

deferida (ID 8011103). Citada, a ré informou o cumprimento da decisão que 

deferiu a tutela de urgência (ID 8189496). Apresentou contestação (ID 

8818827), em que, preliminarmente, impugnou a justiça gratuita concedida 

ao autor, sob o argumento de que não foi comprovada a sua condição de 

hipossuficiente. Meritoriamente, pugnou pela improcedência dos pedidos, 

eis que na data em que ocorreu o sinistro o contrato do autor estava em 

período de carência e, ainda que a apólice se encontra suspensa em 

razão das faturas com vencimento para os dias 03/05/2017 e 03/06/2017 

estarem em aberto, motivo pelo qual não houve ilegalidade na negativa. 

Defende a inocorrência de conduta ilícita ensejadora de dano 

extrapatrimonial. Realizada audiência de conciliação, não houve 

composição entre as partes (ID 9507386). O autor impugnou a 

contestação (ID 10941103). Instados a manifestar, o autor pugnou pela 

realização de prova oral. A ré informou não ter interesse na produção de 

outras provas. Os autos vieram conclusos. A ré impugnou a justiça 

gratuita concedida ao autor, ao argumento de que não houve 

comprovação da hipossuficiência alegada. O artigo 98 do Código de 

Processo Civil que trata da concessão dos benefícios da justiça gratuita 

traz a seguinte redação: “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.” A impugnação não merece 

acolhimento, eis que, conforme consta dos autos, o autor trabalha como 

auxiliar de almoxarifado, não tendo a ré apresentado qualquer prova 

capaz de demonstrar que este possui condições de arcar com as 

despesas processuais sem prejuízos de seu sustento e de sua família. 

Assim, diante da ausência de provas, mantenho ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Em que pese o pedido de produção de prova 

oral formulado pelo autor, verifico que a questão de mérito é 

exclusivamente de direito, sendo certo que a sua não produção de forma 

alguma caracterizará cerceamento de defesa, haja vista a existência de 

elementos suficientes nos autos para a prolação de sentença meritória. 

Assim, promovo o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. I do 

Código de Processo Civil. Nesse sentido: “52184929 - PLANO DE SAÚDE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. COBERTURA DE 

TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA 

TRATAMENTO DE CÂNCER. AVASTIN DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA 

E Á SAÚDE. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. Pode o magistrado proceder ao 

julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, 

podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à 
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solução do feito, conforme lhe é facultado pela Lei processual civil, sem 

que isso configure supressão do direito de defesa das partes.[...].” (TJMT; 

APL 157462/2013; Capital; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto 

Alves da Rocha; Julg. 02/04/2014; DJMT 10/04/2014; Pág. 35). (Negritei) 

Ultrapassada essa questão, registro a aplicação das normas do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que a relação das partes é de consumo. 

Sendo assim, as cláusulas contratuais devem e serão interpretadas da 

melhor forma, em favor do consumidor, ora autora, como dispõe o art. 47 

do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor.” Infere-se que o autor, em decorrência de 

acidente automobilístico, sofreu lesões em sua coluna cervical e, em razão 

da gravidade das lesões, houve a necessidade de realizar procedimento 

cirúrgico, o que foi solicitado à ré no dia 29/05/2017. Todavia, passados 

cinco dias da solicitação, não obteve qualquer posicionamento da ré. Os 

procedimentos e materiais necessários ao tratamento do autor só foram 

disponibilizados após o deferimento de tutela de urgência pelo juízo. A ré, 

em defesa, afirma que não autorizou o procedimento cirúrgico, em razão 

do não cumprimento do prazo de carência contratual para realização de 

procedimento, bem como pelo fato de o autor estar inadimplente com o 

pagamento da mensalidade do plano de saúde. A inicial foi instruída com 

cópia dos documentos pessoais, pedido de autorização dos 

procedimentos, Guia de Prorrogação de Internação, cópia de exames. O 

contrato firmado entre as partes teve sua vigência iniciada em 03/02/2017. 

Contudo, em que pese o período de carência, o relatório médico enfatizou 

a necessidade do tratamento cirúrgico com urgência (ID 803772) e não de 

caráter eletivo. Diante disso, resta demonstrado a urgência da análise e 

autorização para o procedimento prescrito ao autor. O Tribunal de Justiça 

já se posicionou a respeito: “RECURSO DE APELAÇÃO - Ação de 

Obrigação de Fazer – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO 

PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO - CARÊNCIA 

CONTRATUAL – REGRA EXCEPCIONADA EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

E URGÊNCIA – ato ilícito – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO Desprovido. I 

– Da análise dos documentos carreados aos Autos restou claramente 

evidenciado que o procedimento médico (aortografia e arteriografia de 

MMII direito e esquerdo), solicitado pelo autor, ora apelado, se tratava de 

uma situação de emergência e urgência. II – Evidenciado que a ré, ora 

apelante, não havia razão para exigir do autor, ora apelado, a observância 

do prazo de carência para a realização do procedimento solicitado, eis 

que se tratava de situação de emergência e urgência, é evidente que, ao 

negar a cobertura do procedimento, praticou ato ilícito. (N.U 

0032033-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019). Igualmente, prevê a 

Resolução Normativa da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

n. 259, de 17 de junho de 2011: “Art. 3º A operadora deverá garantir o 

atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes 

prazos: I – consulta básica - pediatria, clínica médica, cirurgia geral, 

ginecologia e obstetrícia: em até 7 (sete) dias úteis; II – consulta nas 

demais especialidades médicas: em até 14 (quatorze) dias úteis; III – 

consulta/sessão com fonoaudiólogo: em até 10 (dez) dias úteis; IV – 

consulta/sessão com nutricionista: em até 10 (dez) dias úteis; V – 

consulta/sessão com psicólogo: em até 10 (dez) dias úteis; VI – 

consulta/sessão com terapeuta ocupacional: em até 10 (dez) dias úteis; 

VII – consulta/sessão com fisioterapeuta: em até 10 (dez) dias úteis; VIII – 

consulta e procedimentos realizados em consultório/clínica com 

cirurgião-dentista: em até 7 (sete) dias úteis; IX – serviços de diagnóstico 

por laboratório de análises clínicas em regime ambulatorial: em até 3 (três) 

dias úteis; X – demais serviços de diagnóstico e terapia em regime 

ambulatorial: em até 10 (dez) dias úteis; XI – procedimentos de alta 

complexidade - PAC: em até 21 (vinte e um) dias úteis; XII – atendimento 

em regime de hospital-dia: em até 10 (dez) dias úteis; XIII – atendimento em 

regime de internação eletiva: em até 21 (vinte e um) dias úteis; e XIV – 

urgência e emergência: imediato. § 1º Os prazos estabelecidos neste 

artigo são contados a partir da data da demanda pelo serviço ou 

procedimento até a sua efetiva realização. § 2º Para fins de cumprimento 

dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso a 

qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no 

município onde o beneficiário o demandar e, não necessariamente, a um 

prestador específico escolhido pelo beneficiário. § 3º O prazo para 

consulta de retorno ficará a critério do profissional responsável pelo 

atendimento. § 4º Os procedimentos de alta complexidade de que trata o 

inciso XI são aqueles elencados no Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde da ANS, disponível no endereço eletrônico da ANS na internet. § 5º 

Os procedimentos de que tratam os incisos IX, X e XII e que se enquadram 

no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS como 

procedimentos de alta complexidade, obedecerão ao prazo definido no 

item XI.” (Negritei) Com relação à alegação da ré de que o autor se 

encontrava inadimplente com as mensalidades do contrato, esta deixou de 

comprovar sua alegação. Considerando a ilegalidade da negativa quanto a 

cobertura do plano relativo ao procedimento cirúrgico, a procedência do 

pedido de dano moral se impõe. In casu, não é difícil constatar o dano 

moral causado ao autor, que adveio da recusa por parte da ré na 

cobertura do procedimento em caráter de urgência. Nessa linha de 

raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1.- Na linha dos precedentes desta 

Corte, a indevida negativa de cobertura de tratamento ou atendimento por 

parte de plano de saúde, caracteriza dano moral indenizável. 2.- Agravo 

Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 511.754/SP, 

Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

13/06/2014).” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 

AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - PLANO DE SAÚDE - 

NEGATIVA DE COBERTURA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. 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, pode 

ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição 

psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 2. O Tribunal de 

origem, considerando indevida a recusa de cobertura de "exame 

necessário e urgente para elucidação do quadro de saúde da apelada, 

que estava com suspeita de câncer de mama", condenou a operadora de 

plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral, de modo 

que, para o acolhimento da tese da insurgente, seria imprescindível 

revolver a avença firmada entre as partes e os aspectos 

fático-probatórios dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial 

pelos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior. 3. O valor da 

reparação por danos morais estabelecido pelas instâncias ordinárias pode 

ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 

irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o 

que não se evidencia no presente caso. 4. Agravo interno desprovido.” 

Em casos desta natureza, o julgador deve considerar as circunstâncias 

de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e 

não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta 

seara, alcançar essa equivalência. O ressarcimento pelo dano moral 

decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não 

deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Dessa forma a 

sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as 

condições de quem paga. Levando em conta a extensão dos danos 

sofridos e a situação econômica da autora, a fim de não caracterizar 

enriquecimento ilícito, arbitro o dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente 

procedente com resolução de mérito os pedidos desta ação de obrigação 

de fazer cumulada com antecipação de tutela “inaudita altera pars” e 

pedido de danos morais proposta por LUCAS IURY DE SOUZA em 

desfavor de BRADESCO SAÚDE, para confirmar a tutela deferida sob ID 

8011103 e CONDENAR a ré ao pagamento de indenização a título de 

DANOS MORAIS ao autor, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). Condeno a ré ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

15% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição. P.I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036673-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO (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)
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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° 1036673-39.2018.8.11.0041 SENTENÇA ANTONIO 

EVERALDO ALMEIDA DO CARMO 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 15 de setembro 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, alega a ausência 

de cobertura, 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 ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO 

CARMO 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. 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. 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, devendo ser aplicadas as alterações realizadas pelas Leis 

11.482/2007 e 11.945/2009. De acordo com o artigo 3º, da Lei 6.194/1974, 

a vítima de acidente automobilístico faz jus à 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 princípio, a cobertura do seguro obrigatório 

destina-se a danos causados por veículos automotores em movimento, 

sendo excepcionalmente admitida a indenização a acidentes em que o 

veículo envolvido esteja parado. Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça: DPVAT. QUEDA DURANTE VERIFICAÇÃO DE CARGA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. NEXO CAUSAL AUSENTE. A Turma entendeu que, para o 

sinistro ser protegido pelo seguro DPVAT, é necessário que ele tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor. E, considerando que o uso 

comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em regra, os 

sinistros somente serão cobertos quando o acidente ocorrer com pelo 

menos um veículo em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses 

excepcionais em que o veículo parado cause prejuízos indenizáveis. Para 

isso, seria necessário que o próprio veículo ou a sua carga causassem 

prejuízos a seu condutor ou a um terceiro. Na hipótese, tratou-se de uma 

queda do caminhão enquanto o recorrente descarregava mercadorias do 

seu interior, sem que o veículo estivesse em movimento ou mesmo em 

funcionamento. (REsp 1.182.871-MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 

3/5/2012, publicado em 10/05/2012) No caso em questão, o veículo sequer 

estava sendo utilizado em sua finalidade, ou seja, de locomoção. Ademais, 

conforme se depreende dos autos, o fator determinante do acidente 

narrado na exordial decorre da conduta negligente da parte autora, uma 

vez que dispensou as cautelas necessárias para o desempenho de sua 

função laboral, sofrendo um acidente de trabalho. Não sendo o veículo o 

fator determinante do acidente narrado, inadmissível a indenização, sendo 

este o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – VEÍCULO PARADO – 

TRAUMA OCORRIDO AO FECHAR A PORTA DO AUTOMÓVEL SOBRE O 

POLEGAR – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL 

INVERTIDOS - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I - Considerando que 

o uso comum que se dá ao veículo é a circulação em área pública, em 

regra, os sinistros que porventura ocorram somente serão cobertos pelo 

seguro obrigatório quando o acidente ocorrer com pelo menos um veículo 

em movimento. Entretanto, é possível imaginar hipóteses excepcionais em 

que o veículo parado cause danos indenizáveis. Para isso, seria 

necessário que o próprio veículo ou a sua carga, causasse dano a seu 

condutor ou a um terceiro. II - Na hipótese, o veículo automotor não foi a 

causa determinante do dano sofrido pelo recorrente, sendo, portanto, 

incabível a indenização securitária. III – A inversão do ônus sucumbencial 

é decorrência lógica do provimento do recurso. (N.U 

0025204-81.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) Diante dessas 

considerações, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO os pedidos da ação 

proposta por ANTONIO EVERALDO ALMEIDA DO CARMO em face de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA. Custas e despesas 

processuais pela parte autora, bem como ao pagamento dos honorários 

de sucumbência que fixo em 10% sobre o 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, 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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036872-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTOS SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (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 12h30, Sala 6, 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. 
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337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

351, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar 

ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, o que será 

certificado no mandado e intimada posteriormente a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento 

regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, 

CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031601-37.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN RICHARD DE CAMPOS BITTENCOURT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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 9h30min, na Sala 7, 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 e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1030364-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVANIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 29 

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: 1008261-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DE NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos 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, 29 

de abril de 2020, Assinado Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005539-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO BEZERRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 29 

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: 1025752-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO HUAN DE SOUZA 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE acerca da 

designação da perícia a ser realizada na data de 11 DE AGOSTO DE 2020 

ÀS 16 HORAS, NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA F12 S/Nº BAIRRO JARDIM 

FORTALEZA.OS TELEFONES PARA CONTATO SÃO: 98112-6678 OU 

3617-1638.. Cuiabá, 29 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: 1025752-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITALO HUAN DE SOUZA 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando as partes, via DJE acerca da 

designação da perícia a ser realizada na data de 11 DE AGOSTO DE 2020 

ÀS 16 HORAS, NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA F12 S/Nº BAIRRO JARDIM 

FORTALEZA.OS TELEFONES PARA CONTATO SÃO: 98112-6678 OU 

3617-1638.. Cuiabá, 29 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: 1008419-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIVALDIR DANTAS JESUS 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))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1018129-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA AYHUME PEREIRA FEITOSA (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:

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 nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1044166-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1036872-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SANTOS SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

 

Procedo a intimação do advogado da parte autora, para informar o 

endereço da parte requerida no prazo de 15(quinze) dias para expedir a 

carta de citação. Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1009410-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONORATA OHANA DOS SANTOS PEREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT24582/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS DE BARROS IBARRA PAPA OAB - MT26844/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA OAB - MT20909/O (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de “Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela Antecipada” 

proposta por HONORATA OHANA DOS SANTOS PEREIRA, qualificada nos 

autos, em face de METTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 

PERFUMARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, igualmente 

qualificada, por meio dos quais alega a embargante que a embargada, nos 

autos da ação monitória registrada sob o n. 1915422.62.2018.811.0041, 

proposta em face de Carlos Medrado Luiz EPP – Drogaria América, 

requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto do imóvel objeto da 

matrícula n º 66.082, livro n º 02, do protocolo 179.220, de 04.12.2015, do 

5 º serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a. Circunscrição Imobiliária 

da Comarca de Cuiabá /MT. Esclarece que na referida matrícula 

encontra-se a Escritura Pública de Contrato de Abertura de Crédito 

Rotativo com Constituição de Fiança e Especial Hipoteca, lavrada no Livro 

nº 193, Folha 63/64v, do 5 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a. 

Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, bem como a constrição 

dos bens da empresa Carlos Medrado Luz – EPP. Diz que adquiriu o imóvel 

no ano de 2015, quando passou a residir no local até os dias atuais, e que 

no ano de 2016 firmou com a empresa Metta Distribuidora um Contrato de 

Abertura de Crédito Rotativo com Constituição de Fiança e Especial 

Hipotecária, lavrado em Escritura Pública no livro 193, fl. 63/63v, do 5º 

Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária da 

Comarca de Cuiabá, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 

reais), dando em garantia hipotecária o imóvel objeto desta ação, com 

respectivo registro na matrícula do imóvel. Afirma que o negócio jurídico 

debatido na ação principal (ação monitória), em que pese as semelhanças 

materiais, não se confunde com o realizado entre a embargante e a 

distribuidora, especialmente porque sequer teve conhecimento do acordo 

firmado entre esta última e Carlos Medrado Luz – EPP – Drogaria América, 

executada na ação monitória. Salienta que, de acordo com os documentos 

anexados na ação monitória, o seu nome não é mencionado como parte 

integrante da transação comercial que levou a cabo a inadimplência e que 

as Notas Fiscais apresentadas foram todas emitidas em nome do 

destinatário Carlos Medrado Luz – EPP – Drogaria América, esclarecendo 

que, apesar da Notificação Extrajudicial mencioná-la como fiadora da 

empresa devedora, é certo que não há qualquer pacto de sua parte nesse 

sentido, inexistindo negociação contratual firmada. Ressalta que não deve 

prevalecer a constrição judicial por subsistir em garantia de dívida da qual 

não figura como insolvente, e, além do mais, por recair em bem do qual faz 

uso à moradia, portanto, impenhorável. Requer, liminarmente, seja 

desconstituído o arresto judicial realizado sobre o mencionado imóvel. 

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. Nos termos do 

art. 678 do referido instituto processual civil, comprovada a aquisição do 

imóvel litigioso, defere-se a tutela de urgência para suspender as medidas 

constritivas sobre o bem. Os documentos trazidos pela embargante 

demonstram que o arresto determinado na Ação Monitória n. 

1915422.62.2018.811.0041, proposta pela embargada em face de Carlos 

Medrado Luiz EPP – Drogaria América, foi realizado sobre o imóvel objeto 

da matrícula n 66.082, livro n º 02, do protocolo 179.220, de 04.12.2015, 

do 5 º serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a. Circunscrição 

Imobiliária da Comarca de Cuiabá /MT. Infere-se dos documentos trazidos 

e também da comentada ação monitória (PJE) que foi lavrada Escritura 

Pública de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo com Constituição de 

Fiança e Especial Hipoteca, tendo como outorgada cedente Metta 

Distribuidora de Medicamentos e Perfumaria Ltda, ora embargada, e como 

outorgante cessionária hipotecante Honorata Ohana dos Santos Pereira 

(embargante), nada se referindo, portanto, à empresa Carlos Medrado Luz 

EPP – Drogaria América, ré na ação monitória. Não foi carreado para o 

referido processo comprovação da existência de qualquer negócio jurídico 

celebrado entre a embargante e a empresa Drogaria América que 

justificasse a restrição judicial, o que levaria ao deferimento liminar do 

pleito. No entanto, a inicial da ação monitória foi instruída com cópia de uma 

notificação extrajudicial realizada pela embargada à embargante como 

fiadora da empresa Drogaria América, o que impede o deferimento da 

medida de urgência sem que antes seja dada oportunidade de 

manifestação da parte contrária. Assim, prorrogo a análise do pedido 

liminar para após manifestação da parte contrária no prazo de 5 (cinco) 

dias, a contar da intimação desta decisão. Decorrido o prazo, 

imediatamente conclusos. Defiro a gratuidade da justiça, nos moldes 

requeridos (art. 98, CPC). Cumpra-se e intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008320-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE BATISTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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, 29 

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: 1024557-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA DA COSTA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, 

tendo em vista que no decorrer da ação atingiu a maioridade, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011185-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALED ZIAD OMAIS (EXECUTADO)

JULIANA VILELA OMAIS (EXECUTADO)

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE para 

efetuar o depósito da diligência do oficial de justiça, no de prazo 05 (cinco) 

dias. Cuiabá, 29 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: 1037555-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELSON DUARTE GUIMARAES (AUTOR(A))

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte Requerida, via DJE para 

APRESENTAR manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do 

artigo 437 § 1º do CPC.. Cuiabá, 19 de março de 2019, Assinado 

Digitalmente,Gestor(a) de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1023591-04.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA MOTA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 de abril de 2020, Assinado Digitalmente, Gestor(a) 

de Secretaria, Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016033-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON MARCOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1000446-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDOI LEAO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1001116-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO 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 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 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1039586-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE JESUS 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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1006221-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS PADILHA SCHMIDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1041037-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO OLIMPIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1030680-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO BENEDITO 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))

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 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1008089-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA GABRIELA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1004104-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIELLY ANDREZA SOUZA TAVARES (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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1003270-45.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1001106-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY MENDES 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))

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1011146-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PISSARRA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

IMPULSIONO o presente feito, intimando a parte autora, via DJE, para 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1000955-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DA SILVA FURTADO (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:

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 

manifestar sobre o cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 05 

(cinco) dias. Cuiabá, 29 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: 1017375-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CARINA BRAZ FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DE FREITAS NOVAIS II OAB - MT0012052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

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 quanto ao débito cobrado tido como não devido, 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 a parte ré a fazer prova de que a 

autora contratou, de fato, os serviços cobrados. Assim, cabe à ré, além 

de contestar a ação, provar que os serviços cobrados foram 

expressamente contratado pela autora, instruindo a peça de defesa com a 

via original do contrato eventualmente celebrado, de faturas, borderôs, ou 

qualquer outro documento que ateste o negócio jurídico realizado. 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 8h30min, na Sala 7, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009239-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

ERNESTO MANOEL DA MATA OAB - 354.738.861-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SILVA SANCHES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JONES GATTASS DIAS

 

Trata-se de “Ação de Indenização por Uso Indevido de Marca Comercial 

c/c Medida Cautelar de Busca e Apreensão de Bens Móveis, Liminar, Dano 

Material, Moral, Perdas e Danos e Enriquecimento Ilícito” proposta por 

GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA, representada por ERNESTO MANOEL 

DA MATA, qualificado nos autos, em face de PAULO DA SILVA SANCHES 

e de MT CEREAIS E RAÇÕES EIRELI, nome de fantasia MT DISTRIBIDORA 

DE CEREAIS, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada, por 

meio da qual a parte autora alega que em 2008 vendeu a empresa Rações 

Casablanca com todos os bens móveis e utensílios ao primeiro requerido, 

conforme incluso contrato de compra e venda. Esclarece que o Sr. Paulo 

da Silva Sanches não cumpriu com as cláusulas contratuais, resultando 

em rescisão do contrato no ano de 2018, por consenso, devendo as 

partes voltar à situação anterior, ou seja, deveriam a marca comercial 

“Rações Casablanca” que pertencia à antiga empresa, bem como todos os 

bens móveis e utensílios, retornarem a posse da autora. Contudo, afirma 

que o primeiro requerido, em vez de devolver os bens, preferiu aliená-los 

ao segundo requerido, Sr. Joaquim Moraes da Mota, ora proprietário da 

empresa ré neste processo, que, por sua vez, vem usufruindo 

indevidamente a marca comercial “Rações Casablanca”, que está 

registrada em seu nome (parte autora), bem como os bens móveis, fato 

comprovado em 2019, quando esteve pessoalmente ao endereço da sua 

antiga empresa, onde a segunda ré se apresentou como proprietária. Diz 

que, indagado sobre o uso dos maquinários e da marca comercial, a 

segunda ré lhe informou de que teria tomado o empreendimento do 

primeiro réu para quitar débitos que tinha para com ele, sem, contudo, lhe 

apresentar qualquer documento, dizendo ainda ser sócio da empresa MT 

Cereais e Rações Eirelli – EPP (MT Distribuidora de Cereais). Salienta que 

os bens arrolados no contrato de compra e venda são avaliados em R$ 

637.500,00 (seiscentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), conforme 

demonstrativo anexo. Requer a título de tutela provisória de urgência, a 

busca e apreensão dos bens móveis que se encontram nas dependências 

da 2ª ré. 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 com a peça primeira comprovam o 

contrato de compra e venda de estabelecimento comercial celebrado entre 

a parte autora e o primeiro réu em 19.11.2008 (p. 66), o contrato social de 

constituição da sociedade empresária Limitada Soma Produtos 

Agropecuários Ltda firmada em 18.5.2006 (p. 74), com certificado de 

registro de marca (p. 76), o contrato de compromisso de compra e venda 

de estoque de mercadorias agropecuárias, móveis e utensílios, 

equipamentos e instalações em abril de 2008 (p. 88), o contrato de 

extinção de instrumento particular de contrato de compra e venda de 

estabelecimento comercial em 2.10.2018 (p.92) e, por fim, a utilização da 

marca patenteada da autora “Rações Casablanca” pela segunda ré (p. 

98-101). Contudo, observa-se que o contrato de compra e venda 

celebrado entre a parte autora e o primeiro réu ocorreu em 19.11.2008 

(p.66) e a rescisão contratual no dia 2.10.2018 (p. 92), praticamente há 10 

(dez) anos, podendo perfeitamente ter havido alguma negociação entre 

este último e a segunda ré sobre os bens móveis nesse período, conforme 

afirmado por esta à parte autora, mostrando-se, assim, temerária, a 

concessão da tutela provisória de urgência de busca e apreensão 

almejada sem que antes seja observado o princípio da ampla defesa e do 

contraditório, sobretudo porque a rescisão contratual aconteceu há quase 

2 (dois) anos e nenhuma providência anterior foi tomada pela parte autora, 

o que descaracteriza a urgência pleiteada. Em face do exposto, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência e determino seja citada e intimada a 

parte ré com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para comparecer à 

audiência de conciliação designada para o dia 10.8.2020, às 11h, Sala 7, 

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 
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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.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018227-17.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY DOS PASSOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

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 pretende o 

reconhecimento da validade do pedido administrativo, alegando que a 

parte Requerida recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento 

do protocolo para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem 

como, que a Seguradora Requerida também se nega a listar os 

documentos que foram apresentados no momento da tentativa do 

protocolo do pedido, restringindo-se apenas em “recusar” o pedido 

administrativo. Requer ainda, a gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições financeiras para suportar os encargos processuais. Em que 

pese ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos 

casos envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão 

juntando nos autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação 

de recusa do protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, 

dentre eles: reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa 

de protocolo, ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial 

e termo de audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e 

agosto/2018, sem ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do 

pedido administrativo do requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e 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, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Por fim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, até que se prove o contrário, defiro à parte Requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça – art. 99,§3º do CPC. Intime-se a parte 

requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018296-49.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODILIA RODRIGUES DE ARAUJO (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. Sabemos que 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 documento anexado no Id 

31593686, faz, em princípio, presumir que a parte requerente não se trate 

de pessoa pobre na acepção da palavra. Devo 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. 

No caso, não ha outros documentos que demonstrem o efetivo estado de 

necessidade da parte requerente. Posto isso, não havendo demonstração 

convincente nos autos, de que a parte 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, intime-se a parte Requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos que faz jus ao benefício 

da gratuidade, ou ainda para no mesmo prazo 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. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1061458-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA FERREIRA MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE (REQUERENTE)

M. F. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE OAB - MT12566-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

WEBJET LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE, onde o Pedido de Tutela foi apreciado no 

Serviço de Plantão, conforme decisão lançada no Id 27691804. A parte 

autora no caso, vem aos autos apresentar a emenda do pedido, 

requerendo o prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os 

documentos indispensáveis, recebo o pedido formulado no Id 29015188, 

para emenda do pedido inicial. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 

334 do CPC, determino a 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 99 de 374



3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, 

cite-se e intime-se a(s) parte(s) requerida(s), 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). 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. 28 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061318-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. F. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER OAB - 020.110.961-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela 

Provisória, onde o Pedido de Tutela de Urgência foi apreciado no Serviço 

de Plantão, conforme decisão lançada no Id 27671947. A parte requerida 

no caso, já apresentou nos autos a contestação – 28911582. Posto isso, 

dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino a 

secretaria o agendamento de 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 audiência, 

intimem-se as partes por seus patronos habilitados nos autos. Não 

havendo autocomposição, deverá a parte autora no prazo de 15 (quinze) 

dias, impugnar a contestação já apresentada no feito. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT. 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018326-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORCY JOSE DE ARRUDA (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. Sabemos que 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 documento anexado no Id 

31590196, faz, em princípio, presumir que a parte requerente não se trate 

de pessoa pobre na acepção da palavra. Devo 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. 

No caso, não ha outros documentos que demonstrem o efetivo estado de 

necessidade da parte requerente. Posto isso, não havendo demonstração 

convincente nos autos, de que a parte 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, intime-se a parte Requerente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos que faz jus ao benefício 

da gratuidade, ou ainda para no mesmo prazo 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. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057024-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISLEY MIRANDA MALTA (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

 

Vistos, No caso verifica-se que a parte requerente mesmo sendo 

oportunizada deixou de anexar nos autos qualquer documento probatório 

atualizado da alegada fragilidade econômica financeira. Posto isso, 

indefiro o pedido de reconsideração formulado pela requerente no Id nº 

31227442, pelas mesmas razões, já declinadas na decisão que 

determinou o recolhimento das custas para emenda da inicial no Id nº 

30978960. Intime-se mais uma vez, a parte requerente por seu 

procurador, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar nos 

autos o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento 

da petição inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 

290 do CPC. Decorrido o prazo voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1046882-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL IANES (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):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Neste feito, o requerente compelido a emendar o pedido inicial, 

a fim de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, não o fez, 

conforme se verifica no Id nº 26924858, quando deixou de anexar nos 

autos o comprovante de renda solicitado. No caso, não há no pedido inicial 

informação quanto a qualificação profissional do requerente, e o 

documento ora anexado nos autos não traz qualquer informação quanto 

ao provento do requerente. Assim, não havendo demonstração 

convincente nos autos da alegada carência financeira ou que o 

pagamento das custas trará algum prejuízo ao sustento do requerente ou 

de sua família, indefiro o pedido de gratuidade. Fundamentado no que 

dispõe o artigo 321 do CPC, intime-se o requerente para no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher a custa processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial e cancelamento do feito com base no que dispõe o artigo 290 do 

Novo Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, voltem-me os autos. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 100 de 374



Processo Número: 1002339-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DELAINE BISPO DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/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 menor representado 

por sua genitora, vem aos autos anexar documento faltante - Boletim de 

Ocorrência para emenda da inicial, requerendo o prosseguimento do feito. 

Preenchidos os requisitos básicos, defiro o pedido formulado no Id 

31527092, para emenda do pedido inicial. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, até que se prove o contrário 

concedo a parte requerente os benefícios da Gratuidade da justiça – art. 

99, § 3º do CPC. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e 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, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º). Havendo nos autos interesse de menor, dê-se vista ao Ilustre 

representante do Ministério Público para se manifestar, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1025116-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PIO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/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))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE Nº 1025116-89.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, A parte Requerida 

apresentou contestação no id.18632323, devendo ser riscada a certidão 

lançada no id. 21641736; 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: 1012701-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

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 faltantes para emenda do pedido inicial, requerendo o 

prosseguimento do feito. Estando os autos instruído com os documentos 

indispensáveis, defiro o pedido formulado no Id 31251296, para emenda 

do pedido inicial. No caso, a parte Autora pretende o reconhecimento da 

validade do pedido administrativo, alegando que a parte Requerida 

recusou o recebimento do requerimento e o fornecimento do protocolo 

para acompanhar o aviso de sinistro e sua regulação, bem como, que a 

Seguradora Requerida também se nega a listar os documentos que foram 

apresentados no momento da tentativa do protocolo do pedido, 

restringindo-se apenas em “recusar” o pedido administrativo. Em que pese 

ser do conhecimento deste Magistrado, que na grande maioria dos casos 

envolvendo a cobrança do Seguro DPVAT, as partes estão juntando nos 

autos, os mesmos documentos a fim de amparar a alegação de recusa do 

protocolo administrativo pela Seguradora ora Requerida, dentre eles: 

reclamação feita junto à SUSEP, áudios e vídeos da tentativa de protocolo, 

ata notarial de constatação de fato, notificação extrajudicial e termo de 

audiência de conciliação ocorridos nos meses de maio e agosto/2018, sem 

ao menos demonstrar a tentativa de protocolamento do pedido 

administrativo da parte requerente, como no presente caso. Todavia, o E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou posicionamento de 

que, em casos tais, os referidos documentos são suficientes para afastar 

a exigibilidade do requerimento prévio administrativo para o regular 

exercício do direito de Ação, conforme orientação do Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.631.240. Desta forma, 

seguindo o posicionamento majoritário do E. Tribunal de Justiça do Estado, 

recebo o pedido inicial, e determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte 

Requerida para os termos da ação e comparecimento a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do CPC, cuja data, deverá ser agendada 

pela Secretaria Judicial, e 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, consignando-se no mandado as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do CPC. Tendo em vista que na audiência 

a parte Autora deverá ser submetida à perícia médica judicial, por se tratar 

de ato personalíssimo, determino a sua intimação pessoal (REsp 

1.309.276-SP, Terceira Turma, DJe 29/4/2016. REsp 1.364.911-GO, Rel. 

Min. Marco Buzzi, por unanimidade, julgado em 1/9/2016, DJe 6/9/2016), 

consignando no mandado que o não comparecimento injustificado 

implicará na preclusão da prova da comprovação da invalidez permanente. 

Intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 
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3º). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. 

Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012560-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADERSI BATISTA 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 31146976 

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, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027634-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de AÇÃO CAUTELAR EM CARATER ANTECENDENTE, 

com contestação apresentada nos autos - Id nº 24941039, pela parte 

requerida. HABILITE-SE NO SISTEMA PJE o(a) causídico(a) da parte 

requerida, titular do certificado digital que assinou digitalmente o pedido 

formulado no Id 24822870 e/ou do(a) advogado(a) específico indicado 

para receber as intimações, a fim de evitar nulidade na publicação dos 

atos processuais. A seguir, 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, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007007-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

KEILA SOUZA DA CUNHA NAUJORKS OAB - MT13837/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada citada por edital, deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme relata o teor da certidão lavrada no Id 

29714922. Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao 

réu citado por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou 

em seu Enunciado na Súmula de nº 196, o entendimento de que ao 

executado citado por edital ou por hora certa que permanecer revel, será 

nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de 

embargos. Posto isso, fundamentado na disposição contida no artigo 72, 

inciso II, do CPC, nomeio como Curador Especial a parte executada 

EXECUTA PRESTADORA DE SERVICOS ELETRICOS E MECANICOS 

INDUSTRIAIS LTDA - ME, citado por edital, um dos Defensores Públicos 

militante no Foro local, a quem determino que seja dado vista dos autos, 

pelo prazo legal, para apresentação de embargos. Intime-se pessoalmente 

a Defensoria Pública, na forma preconizada pelo - art.186, § 1º, e 183, § 

1º, ambos do CPC. Após, voltem-me os autos conclusos, ocasião em que 

será apreciado o pedido de prosseguimento do feito, formulado pelo 

exequente no Id 30360750. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009590-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, onde a parte 

executada citada por edital, deixou transcorrer o prazo sem qualquer 

manifestação nos autos, conforme relata o teor da certidão lavrada no Id 

30074654. Quanto à possibilidade de nomeação de curador especial ao 

réu citado por edital, ainda que em sede de Execução, o STJ consolidou 

em seu Enunciado na Súmula de nº 196, o entendimento de que ao 

executado citado por edital ou por hora certa que permanecer revel, será 

nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de 

embargos. Posto isso, fundamentado na disposição contida no artigo 72, 

inciso II, do CPC, nomeio como Curador Especial a parte executada 

ALEXANDRO DA SILVA TOMAZ, citado por edital, um dos Defensores 

Públicos militante no Foro local, a quem determino que seja dado vista dos 

autos, pelo prazo legal, para apresentação de embargos. Intime-se 

pessoalmente a Defensoria Pública, na forma preconizada pelo - art.186, § 

1º, e 183, § 1º, ambos do CPC. Intime-se a parte exequente. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034354-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIZA BATISTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

SILVIO CLAUDIOMAR GOMES OAB - MT27366/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, redistribuído por força da decisão 

lançada no Id 31166138, onde a parte autora requer a designação de 

audiência conciliatória. No caso, nota-se que o pedido de Tutela 

Antecipada, já foi apreciado na decisão lançada no Id 22330275, cuja 

decisão, depende de cumprimento. Posto isso, acolho o pedido formulado 

pela parte requerente no Id 26208065. Dando cumprimento ao que dispõe 

o artigo 334 do CPC, determino a secretaria que se 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(s) parte(s) requerida(s), conforme 

determina a decisão lançada no Id 22330275. Intime-se da audiência 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, 28 de 

Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006213-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS FERREIRA DA COSTA (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

 

(C) VISTOS, A perícia médica neste feito, não chegou a ser realizada, por 

ausência da parte autora na audiência conciliatória Em manifestação a 

parte autora alega que não pode comparecer ao ato, por motivo de força 

maior, ocasião em que requer a designação de nova data para realização 

do ato – Id 26016761. No caso, a impugnação já se encontra anexada nos 

autos, e a matéria alegada na contestação em sede de preliminar será 

apreciada e decidida por ocasião da prolação da sentença. A prova 

pericial médica, no caso, foi postulada no feito pelas duas partes, e 

conforme dispõe o art. 95 do CPC, compete às partes o rateio do 

adiantamento das despesas decorrentes de perícia quando o pedido foi 

formulado por ambas as partes. No entanto, sendo a parte Autora 

beneficiária da justiça gratuita, competirá o ônus da sua proporcionalidade 

ao Estado, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos §

§3º e 4º do artigo 95 do CPC, se ao final restar vencida ou sucumbente em 

parte. Ressalto que em se tratando de prova pericial imprescindível para o 

desfecho da lide, o não comparecimento injustificado para o ato, o 

descumprimento ou a recusa da parte Requerida em efetuar o 

adiantamento da sua cota parte dos honorários periciais, será interpretado 

como litigância de má-fé, com a condenação ao pagamento de multa, 

revertida em favor da parte adversa (CPC, art. 79 e seguintes). 

Lembrando que, em caso da Requerida sair vencedora da lide, nada a 

impede de buscar o ressarcimento dos honorários adiantados diretamente 

do Estado. (CPC, art.82, § 2º) Posto isso, defiro a prova pericial requerida 

nos autos por ambas as partes, 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 como, para indicar nos autos o médico 

ESPECIALISTA (Ortopedista/Traumatologista), que atuará no trabalho 

pericial e ofertar sua proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 465, §2º, CPC), que deverá ser estabelecida de acordo com o que 

dispõe a Resolução do CNJ nº 232, de 13/17/2016. Consigne-se, que o 

laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, após o 

inicio dos trabalhos, e que a empresa deverá apresentar o cronograma 

dos trabalhos com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência, para que as 

partes sejam notificadas a acompanhar a produção da prova. (art. 473 do 

CPC). Com a apresentação da proposta e indicação do médico 

ESPECIALISTA, INTIMEM-SE as partes para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, e, HAVENDO CONCORDÂNCIA sobre o profissional e o valor 

dos honorários, deverão os REQUERIDOS imediatamente DEPOSITAR a 

cota parte do VALOR INTEGRAL DA PERÍCIA em juízo (CPC, art. 95), sob 

pena de preclusão. Desta feita, comprovado o depósito dos honorários 

periciais, agende-se com o expert a data de início dos trabalhos, 

intimando-se as partes, devendo a parte Autora SER INTIMADA 

PESSOALMENTE para comparecer no local designado, advertindo-a que a 

ausência injustificada implicará na preclusão da prova, certificando a 

ocorrência nos autos. Apresentado o laudo, expeça-se alvará dos 

honorários periciais ADIANTADOS pela parte Requerida em favor do r. 

perito e INTIMEM-SE as partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

manifestem-se sobre o resultado, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos (art. 477, §1º do 

CPC), e após voltem os autos conclusos para sentença. Dos eventuais 

esclarecimentos: As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão 

se torna estável, 357, §1º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 

de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017511-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DAS VIVENDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA CASTRO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSE JAMES MONTEIRO DA SILVA OAB - MT13690/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1017511-58.2018.8.11.0041 (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: 1004653-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - QUADRA 3-B (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANDES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO (C) Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Taxas 

Condominiais, onde a parte requerente formula nos autos pedido de 

citação da parte requerida por Mandado, alegando que o AR de citação foi 

recebido por terceiro. No caso, nota-se que o AR de citação da parte 

requerida anexado no Id 21843063, foi sim, recebido por terceiro, todavia, 

em se tratando de condomínio a citação é válida por força do que dispõe o 

§ 4º, do artigo 248 do CPC. Tanto é válida que a parte requerida 

compareceu à audiência de conciliação onde apresentou proposta de 

pagamento, conforme se verifica no termo anexado no Id 22321878, não 

havendo discordância da requerente quanto a proposta oferecida. Posto 

isso, indefiro por falta de amparo legal, o pedido formulado pela parte 

requerente no Id 23224968. Certifique-se nos autos o prazo da 

contestação. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, voltem-me 

os autos para homologação do acordo formulado em audiência. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011851-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALFIEDE DA SILVA RIBEIRO (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):

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 

informar que por motivo de força maior não pode comparecer à audiência 

designada nos autos, ao final requer a designação de nova data. Posto 

isso, considerando que na audiência conciliatória a parte requerente 

poderá realizar a perícia médica, defiro o pedido formulado no Id 

26185254. Determino ao Gestor deste Juízo, que agende eletronicamente 

no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), 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. Agendada a conciliatória, intimem-se as 

partes por seus patronos. No caso, a contestação já se encontra 

apresentada nos autos, cabendo a parte requerente, impugna-la no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis. A seguir, voltem-me os autos conclusos, para 

decisão saneadora. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037620-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO DA SILVA ROSA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE RAQUEL DE LIMA OAB - MT25891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIANE DA SILVA SANTOS OAB - MT216470-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1037620-93.2018.8.11.0041 (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: 1043973-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO LOBO MOTA (AUTOR(A))

KAMILLA DE OLIVEIRA CABANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

UNIDAS S.A. (REU)

ALAMO RENT-A-CAR LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REU)

RENTCARS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON JOAO GOULART JUNIOR OAB - PR36950 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº 1043973-52.2018.8.11.0041 (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: 1033912-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO OAB - MT13654-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

(C) Vistos, Trata-se de Indenização por Danos Materiais e Morais, 

redistribuído da 4ª Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá-MT, 

por força da decisão lançada no Id nº 29590428. No caso, os autos 

encontram-se em fase instrutória, com impugnação já apresentada nos 

autos pela parte requerida. Posto isso, tratando-se de processo instruído 

em outro Juízo, visando ao saneamento e instrução do feito ou, se for o 

caso, o julgamento antecipado da lide, fundamentado no que dispõe os 

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 10(dez) dias, querendo: a) 

Especificarem quais provas que 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); 
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b) Indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (artigo 357, IV, do CPC). 

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para decisão 

saneadora. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de Abril de 2020. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027634-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE ARRUDA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARIANGELA THOMAZINI TEODORO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERRUCIO DUARTE SAMPAIO JUNIOR OAB - DF21150 

(ADVOGADO(A))

 

intimação da parte requerente para no prazo de 15 (quinze) dias, impugnar 

a contestação apresentada, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Certifico que, designo o dia 10/08/2020, 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006213-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS FERREIRA DA COSTA (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 25/09/2019, 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: 1060405-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA BONFIM (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)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, 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: 1017002-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, às 08:30 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1011851-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALFIEDE DA SILVA RIBEIRO (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))

 

Certifico que, designo o dia 25/09/2019, 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: 1017331-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DIAS DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

Certifico que, designo o dia 21/09/2020, 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: 1005689-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES LOPES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico que, designo o dia 26/06/2019, 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: 1027218-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CAMILO 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))

Outros Interessados:
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GABRIEL DA SILVA LIMA (REPRESENTADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento do saldo remanescente.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024168-84.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE MOURA ZANE (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))

Outros Interessados:

SIRLENE ZACARIAS DE MOURA OAB - 025.912.501-62 

(REPRESENTANTE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1061318-94.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. F. X. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO OAB - MT0017259A (ADVOGADO(A))

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER OAB - 020.110.961-11 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que, designo o dia 10/08/2020, 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: 1000781-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

ABEL SOARES 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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

esclarecimentos prestados pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010289-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DA SILVA BOMDESPACHO (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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

esclarecimentos prestados pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019994-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINALVA FERREIRA DE MORAIS (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))

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca dos 

esclarecimentos prestados pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002674-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KENJI YKEGAYA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA RABELO SILVA OAB - MT16874-O (ADVOGADO(A))

RONIMARCIO NAVES OAB - MT6228-O (ADVOGADO(A))

JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR OAB - MT11785-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS OAB - MT21037-O (ADVOGADO(A))

Israel Asser Eugenio OAB - MT16562-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057736-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. O. S. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação e 

demais documentos apresentados.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1019018-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON SOUZA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca da 

petição apresentada pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020262-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LEONARDO MARQUES 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:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.
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Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 23/09/2020, 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-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)

 

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 1018050-53.2020.8.11.0041 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, 29 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

Intimação 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)

 

Certifico que, designo o dia 23/09/2020, 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-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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 08:15 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 08:45 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: 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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 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))

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:15 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: 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))

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:15 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: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

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: 1008799-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES SILVA DE ARRUDA (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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 12:45 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: 1004135-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM EDUARDO DO NASCIMENTO (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))

 

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: 1007461-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVINI APARECIDA DOS REIS RONDON (AUTOR(A))

I. T. R. P. (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 22/09/2020, às 08:45 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: 1000009-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BORGES DE ANDRADE (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLAIR DE OLIVEIRA OAB - MT14547-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017390-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA NUNES (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 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: 1010244-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA JAQUES (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034178-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA PESSOA DE FREITAS (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:

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

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017437-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BIHAIN ALBUQUERQUE (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 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: 1036794-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS DONATO ISIDORO (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)
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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))

 

Certifico que, designo o dia 11/12/2019, 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: 1016694-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO RODRIGUES DE SOUZA (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)

 

Certifico que, designo o dia 22/09/2020, às 09:00 Horas, para realização 

da audiência de conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e 

Conciliação Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira 

Mendes – Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, 

E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036794-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARLOS DONATO ISIDORO (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manfiestar-se acerca do 

pagamento da condenação

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 22/09/2020, às 09:45 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: 1020575-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA REGINA DA CRUZ (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006593-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANILDES DE ARAUJO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012990-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCON DOUGLAS DA CONCEICAO ADORNO (AUTOR(A))

ALESSANDRA DA CONCEICAO (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020898-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON CARDOSO DE MELLO (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))

 

Certifico que, designo o dia 13/12/2019, às 13h45min 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: 1020898-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON CARDOSO DE MELLO (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))

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004269-61.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS ANJOS (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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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 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1050694-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON MOYSES ARRUDA CUNHA SENE (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:

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 09:45 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: 1050694-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITON MOYSES ARRUDA CUNHA SENE (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:

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

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.27803863.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO OLIVEIRA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

LEIDY DIANE WOLMUTH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT16708-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que, os patronos da parte requerida não se habilitaram 

corretamente junto ao sistema PJE nestes autos, situação esta que 

regularizei nesta data, no ensejo, procedo a intimação das partes 

requeridas para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do despacho 

exarado no id n. 31283441, nos termos nele apostos.

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 22/09/2020, 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1048976-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDINO ADAMS (AUTOR(A))

FLAVIA NATIELLY VIEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA OAB - MT22973/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ALVES DOS SANTOS (REU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida de Nº Interno: 1081098.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016061-51.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA VILHENA SILVA OAB - SP147954 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte Requerida para manifestar da petição de id 30249787 

(Mediape).

Intimação 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)

 

Certifico que, designo 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061504-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (REQUERIDO)

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida. ID: 31648533.

Intimação 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)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 110 de 374



Certifico que, designo o dia 22/09/2020, 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: 1004326-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CARLOS DE PAULO 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:

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, 

para o dia 22/09/2020, às 09:00 Horas, para realização da audiência de 

conciliação, que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação 

Fórum da Capital – Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – 

Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015058-56.2019.8.11.0041

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:

BENEDITO XISTO DA SILVA (REU)

ENIL MARINHO DA SILVA (REU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida. ID: 31649703

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004168-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/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))

 

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 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: 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)

 

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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004168-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES DE SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/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))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.29444682.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004407-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL PEREIRA DUARTE (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:

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, 

para o dia 22/09/2020, às 09:45 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004407-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL PEREIRA DUARTE (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.29862287.

Intimação 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)

 

Certifico que encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

juntar nos autos a guia de diligência do sr. Oficial de Justiça, bem como 

seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação 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))
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Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA (EXECUTADO)

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

juntar nos autos a guia de diligência do sr. Oficial de Justiça, bem como 

seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021263-38.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA LOCACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. DE SOUZA CONSTRUTORA - ME (REU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida. ID: 31653656.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010213-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

LUIZ OTAVIO GOMES DE CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX MARCOS CUBA (EXECUTADO)

ANDREIA SIQUEIRA RIBEIRO CUBA (EXECUTADO)

YGOR OLIVEIRA ASVOLINSQUE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

juntar nos autos a guia de diligência do sr. Oficial de Justiça, bem como 

seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1061504-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO STRAUSS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (REQUERIDO)

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida. ID: 31652254.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015058-56.2019.8.11.0041

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:

BENEDITO XISTO DA SILVA (REU)

ENIL MARINHO DA SILVA (REU)

 

Intimação da parte Autora para manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida. ID: 31652243.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060626-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILHO RODRIGUES DA CRUZ (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 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 10:00 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: 1060626-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILHO RODRIGUES DA CRUZ (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))

 

Encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada de ID.29998216.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353390 Nr: 23919-34.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDES TEIXEIRA DE MAGALHÃES, SARA CRISTINA DE 

MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA APARECIDA MUNHOL 

DE OLIVEIRA - OAB:10131/MT, MADALENA TEIXEIRA - OAB:13018, 

TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - OAB:10826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB: 10.320-B/MT, RENATA ALMEIDA DE SOUZA - OAB:9.246/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1035107 Nr: 39146-20.2015.811.0041

 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: OC TECH COMERCIO DE ANTENAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUSA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, BANCO 

DO BRASIL S.A, HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE MORAIS 

FURLANETTI - OAB:14.361 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, Etienne Silva - OAB:60.193/PR, FELIPE 

GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696, JOSÉ ARNALDO JASSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081, Oscar Massimiliano Mazuco Godoy - 

OAB:6.982/PR, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Código: 1035107

 VISTOS,

 EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte Exequente do valor 

incontroverso depositado pelo HSBC BANK BRASIL S/A às fls. 248, no 

valor de R$ 9.240,90 (nove mil, duzentos e quarenta reais e noventa 

centavos), observando os dados bancários indicados às fls. 252.

Intime-se a parte Exequente para apresentar planilha de cálculo do valor 

remanescente do débito com relação às demais Executadas.

Com a juntada, INTIMEM-SE as Executadas para no prazo de 15 (quinze) 

dias efetuar o pagamento voluntário do débito apontado no cálculo da 

parte Exequente, sob pena de incidência da multa e dos honorários 

previstos no artigo 523 do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.
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Cuiabá, 28 de abril de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 913577 Nr: 39239-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI BERTOTTI - 

OAB:12.163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 Código - 913577

VISTOS,

A parte EXEQUENTE requereu as fls. 208 o levantamento do valor 

depositado pelo Executado as fls. 202, sem, contudo, informar quanto a 

eventual existência de valor remanescente, presumindo-se assim, 

satisfeita a obrigação.

 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 dos valores depositados as fls. 202.

Após, inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se, observando as 

formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de abril de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1127121 Nr: 21822-80.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASTELL TELECOMUNICAÇOES LTDA - ME, FLAVIO 

TEODORO SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marcelo de assis guerra - 

OAB:62514-RJ

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005 e em 

consonância com as diretrizes traçadas pelo Juízo Recuperacional, 

JULGO EXTINTO o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em desfavor da parte 

EXECUTADA OI S/A.EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA 

PARTE EXEQUENTE PARA FINS ESPECIFICOS DE HABILITAÇÃO NOS 

AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contendo o valor original da 

condenação fixado na sentença, a data do julgado, os parâmetros 

aplicáveis aos juros e correção monetária conforme estabelecidos no 

comando sentencial, o percentual arbitrado a título de honorários 

advocatícios e a data do trânsito em julgado. Preclusa a via recursal, 

inexistindo ulteriores deliberações, arquive-se. Int imem-se . 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de abril de 2020.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1431560 Nr: 15669-26.2019.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA SCHNEIDER FIALKOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOUYA-IMPERIUM CORRETORA E 

ADMINISTRADORA DE SEGUROS, REPRESENTAÇOES COMERCIO 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG FERNANDEZ - OAB:10334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº1431560

VISTOS,

 Determinada a emenda da petição inicial (fls. 56) para juntada do 

comprovante de recolhimento das custas processais, a parte Exequente 

formulou pedido de gratuidade da justiça, sem, contudo, juntar um único 

elemento de prova capaz de demonstrar sua hipossuficiência.

 Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 do CPC, JUNTAR aos autos 

a Declaração de Imposto de Renda atual, acrescentando ainda o que 

melhor lhe aprouver à corroborar a alegada incapacidade financeira para 

suportar as custas processuais de distribuição da ação sem prejuízo do 

próprio sustento, sob pena de indeferimento do benefício.

Determino ainda a que no mesmo prazo junte aos autos planilha atualizada 

do débito, tendo em vista o lapso temporal transcorrido entre a data da 

propositura da ação e a presente data.

 Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060405-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA BONFIM (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)

 

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 1060405-15.2019.8.11.0041 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, 28 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: 1017002-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PATRICIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT15188-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 1017002-59.2020.8.11.0041 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 
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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, 29 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: 1017331-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DIAS DE LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

 

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 1017331-71.2020.8.11.0041 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, 29 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-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)

 

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 1018052-23.2020.8.11.0041 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, 29 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: 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)

 

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, 29 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: 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)

 

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 1017665-08.2020.8.11.0041 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, 29 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
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Citação 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)

 

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 1039691-34.2019.8.11.0041 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, 29 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: 1008799-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES SILVA DE ARRUDA (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)

 

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 1008799-11.2020.8.11.0041 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, 29 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: 1007461-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVINI APARECIDA DOS REIS RONDON (AUTOR(A))

I. T. R. P. (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 1007461-02.2020.8.11.0041 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, 29 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: 1017390-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA NUNES (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 1017390-59.2020.8.11.0041 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, 29 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: 1017437-33.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BIHAIN ALBUQUERQUE (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 1017437-33.2020.8.11.0041 Prezado(a) Senhor(a) 
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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, 29 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: 1016694-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ICARO RODRIGUES DE SOUZA (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)

 

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 1016694-23.2020.8.11.0041 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, 29 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-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, 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 1000470-44.2019.8.11.0041 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, 29 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-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, 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 1000871-43.2019.8.11.0041 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, 29 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: 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)

 

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 1002606-14.2019.8.11.0041 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). 
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Cuiabá, 29 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: 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)

 

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 1017490-14.2020.8.11.0041 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, 29 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: 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)

 

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 1019782-40.2018.8.11.0041 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, 29 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: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1012498-15.2017.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

JOSE RODRIGUES DA SILVA REU: BANCO BMG S.A VISTOS, Cuida-se de 

RECLAMAÇÃO PARA DECLARAR NULIDADE CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

proposta por JOSÉ RODRIGUES DA SILVA em desfavor de BANCO BMG 

S/A, alegando em síntese que constatou descontos consignados em sua 

folha de pagamento, supostamente lançados pelo Requerido, do qual 

desconhece a contratação do produto ou serviço, razão porque propôs a 

presente ação, pleiteando em sede de tutela de urgência que: [...] a) A 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300 

do NCPC, para que o Banco seja compelido a abster-se de efetuar 

desconto a título cartão de crédito no salário do Reclamante; b) Oficiar a 

fonte pagadora (Pref. Munic. de Cuiabá-MT) para suspender os descontos 

a título de cartão de crédito consignado no salário do Reclamante; c) 

Determinar que o banco abstenha de inserir a dívida no cadastro de 

proteção ao crédito; d) De acordo com o já explicitado; Determinar que o 

Reclamado (Banco BMG), com base no que dispõe art. 396/NCPC, exiba 

contrato original da operação em demanda (cartão de crédito consignado); 

exiba extrato das faturas do cartão de crédito e informe saldo devedor 

atual; [...] (sic Id.31342858) 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. Com efeito, 

tratando-se de lide que tem por base a negativa de relação jurídica firmada 

entre as partes, 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 para o 

deferimento do pedido de suspensão dos descontos relativo à 

contratação do “cartão de crédito” impugnado pela Requerente. Já no que 

atine o pedido de exibição do contrato supostamente firmado entre as 

partes, considero o sustentáculo no direito à informação previsto 

constitucionalmente no artigo 5º, inciso XXXIII da Carta Magna, elevado à 

condição de princípio e direito do consumidor dentro da relação de 

consumo, respectivamente, no artigo 4º, inciso IV e artigo 6º, inciso III do 

Código de Defesa do Consumidor. Portanto, constitui regra basilar e direito 

inarredável do consumidor conhecer os termos e condições dos negócios 

entabulados com fornecedores de serviços, notadamente nos negócios 

onerosos e de prestação de serviço virtual, cuja hipossuficiência do 

consumidor para a produção da prova é inequivocamente presumida e os 

contratos, em sua grande maioria, são de adesão e/ou digitais, mantidos 

na posse material prestadora do serviço. Justificando-se aqui, a 

probabilidade do direito à exibição do contrato do qual se origina a 

cobrança reputada indevida. Quanto ao perigo de dano, não se pode 

olvidar que em casos desse jaez, a manutenção dos descontos, poderá 

resultar em prejuízos irreparável ou de difícil reparação ligados 

diretamente a subsistência do Autor, além dos reflexos negativos que 

poderá atacar a honra de qualquer cidadão cumpridores de suas 

obrigações, sobretudo neste momento especial de contenção nacional da 

pandemia de COVID-19, em que a economia e vida financeira familiar está 

fragilizada pela imposição das medidas emergenciais. Na sequência, 

quanto ao perigo de dano que recai no pedido de exibição, entendo que 

está evidenciado nos prejuízos naturais do desconhecimento dos termos 

contratuais firmados, principalmente no caso de contrato oneroso de 
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prestação continuada, sendo os danos causados ao Requerente de 

dimensão presumida e ilimitada. Derradeiro, 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. ANTE O EXPOSTO, 

presentes os requisitos legais, nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, 

DEFIRO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada pelo Autor JOSÉ 

RODRIGUES DA SILVA para DETERMINAR que o Requerido BANCO BMG 

S/A promova no prazo de 24h (vinte e quatro horas) a SUSPENSÃO das 

cobranças/descontos consignados na folha de pagamento do Autor, 

relativos à contratação de cartão de crédito desconhecido pelo 

Requerente, até o deslinde da lide, sob pena de multa diária no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais) por eventual descumprimento da medida. Se 

ABSTENHA, ou se for o caso EXCLUA, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas) os dados da parte Autora JOSÉ RODRIGUES DA SILVA dos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), no 

que concerne ao débito ora discutido, sob pena de responsabilidade civil e 

criminal (art. 71 - CDC), além de recair em multa diária que fixo no valor de 

R$500,00 (quinhentos reais), em razão de eventual descumprimento da 

medida. EXIBA comprovantes idôneos, originas devidamente assinados e 

documentos utilizados para celebração do suposto contrato, que originou 

a contratação do cartão de crédito reputado indevido pelo Requerente, 

devendo juntar aos autos em formato compatível ao PJE e manter 

disponível à apresentação do documento original junto à Secretaria do 

Juízo, tão logo retorne o expediente normal no Poder Judiciário deste 

Estado. CITE-SE e INTIME-SE a parte Requerida para conhecimento da 

ação e no prazo de 15 (quinze) dias e, 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-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). Com fulcro no art. 98 CPC, 

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. 

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: 1047294-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA SILVA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1047294-61.2019.8.11.0041. (k) AUTOR(A): 

ARIANA SILVA PINHEIRO REU: AGUAS CUIABÁ S/A VISTOS, Compareceu 

a parte Autora informando do descumprimento da tutela de urgência 

deferida no Id.26469230, que inicialmente acolheu o pedido formulado pela 

Requerente em relação à parte dos faturamentos impugnados, sendo 

certo que, após a comunicação acerca do descumprimento da ordem pela 

Requerida, a decisão do Id.29048387 estendeu os efeitos da decisão com 

fundamento na essencialidade do serviço público prestado pela Ré 

(fornecimento de água). Contudo, a Requerida promoveu nova interrupção 

dos serviços, ao argumento de que a ação não alcança os faturamentos 

vincendos, supostamente inadimplidos pela Autora, nos termos 

confessado e documentado na manifestação do Id.30115075, mesmo 

intimada da decisão que estendeu os efeitos da tutela de urgência 

esclarecida acima. Dispensando-se maiores delongas, é notória a 

contumácia injusta e altamente lesiva praticada pela Requerida, em 

flagrante desobediência à ordem judicial proferida. Assim, extraio do 

documento de suspensão do serviço anexado pela Ré no Id.30115080 

que, há mais dois meses a parte Ré, de maneira voluntária, vem criando 

embaraço à efetivação da tutela provisória concedida nos autos, violando 

diretamente os deveres processuais previstos no artigo 77 do CPC, 

comportando-se de maneira contrária ao que determina o artigo 5º do 

mesmo Diploma Legal. Destarte, objetivando a efetividade do provimento 

jurisdicional satisfativo, garantindo a tramitação célere e eficaz do 

processo, entendo por bem reforçar a sanção imposta para o 

descumprimento da ordem provisória, como forma de compelir as 

Requeridas à cumprir o ato judicial e pedagogicamente compelir a Ré ao 

cumprimento da ordem, sob pena de incorrer nas sanções cíveis, 

administrativas e criminais cabíveis. Diante do exposto, RECONHEÇO 

DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA deferida no Id.26469230 

com efeitos estendidos pela decisão do Id.29048387, inclusive 

confessada documentalmente pela Requerida no Id.30115075, e 

DETERMINO que: 1 - Nos termos do artigo 380 da CNGC, INTIME-SE a parte 

Requerida determinando o cumprimento integral da tutela provisória 

concedida nos autos, no prazo de 04H(QUATRO HORAS) no sentido de 

promover a RESTABELEÇA o fornecimento do serviço público concedido à 

unidade residencial matriculada sob o nº295164-9 de titularidade da 

Autora ARIANA SILVA PINHEIRO, registrada no endereço residencial 

localizado na rua Doutor Estevão Alves Correa, nº656, bairro Santa 

Helena, nesta Capital, sob pena das “sanções civis (v.g. multa prevista 

nos artigo 77, IV, §1º e seguintes do CPC), penais (caracterização de 

crime de desobediência – art. 330, do Código Penal) e administrativas, 

COMPROVANDO nos autos no prazo de 05 (cinco) dias o integral 

cumprimento da ordem. 2 – Fica desde já majorada a multa para o caso de 

descumprimento da presente decisão, no importe de R$1.000,00 (um mil 

reais) POR HORA, nos termos do §2º do artigo 77 do CPC, além da adoção 

de outras medidas necessárias, conforme estatuído no art. 536 e 537, do 

CPC. 3 - Havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, 

extraia-se cópia a partir da decisão em questão e dos documentos 

previsto no artigo 381 da CNGC, e encaminhe-a ao Ministério Público para 

adoção das providências legais pertinentes, no que tange à 

responsabilização criminal e administrativa da autoridade descumpridora. 

Cumpridas as determinações, aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação redesignada no Id.30916512 (20/07/2020 às 08h30) 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1012498-15.2017.8.11.0041 AUTOR: JOSE RODRIGUES DA 

SILVA RÉU: BANCO BMG Vistos. Em recentes decisões prolatadas no 

Recurso Especial n.º 1.644.767/RS e Recurso Especial 1.440.529, o 

Supremo Tribunal de Justiça reconheceu a repetitividade das matérias 
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envolvendo controvérsia acerca das seguintes questões: 1 - A 

possibilidade de se determinar à instituição financeira a exibição incidental 

de contrato bancário no curso de demanda revisional; 2 - As 

consequências da recusa de exibição no que tange à capitalização e à 

taxa de juros remuneratórios; 3 - A necessidade de prova de erro no 

pagamento para que seja acolhido o pleito de repetição simples do 

indébito; 4 - A possibilidade de compensação do crédito decorrente da 

procedência da revisional com o débito decorrente do contrato. Por essa 

razão, tratando-se de processo que dispensa a fase instrutória e diante 

dos requisitos autorizadores do julgamento in limine, nos termos do art. 

332, caput, do CPC/2015 determino o seu sobrestamento até manifestação 

definitiva do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, quando deverá 

então a parte Autora manifestar interesse no prosseguimento do feito. 

Intime-se e cumpra-se Cuiabá (MT), 25 de abril de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005689-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES LOPES (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PJE nº 1005689-38.2019.8.11.0041(p) 

VISTOS, A parte Requerida interpôs no id. 24302764 EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO à sentença no id. 23977314, alegando, em síntese, a 

ocorrência de julgamento ultra petita em razão do valor da condenação 

acima do valor do pedido declinado na exordial. Instada a manifestar, a 

parte Requerente pugnou pela improcedência dos Embargos, 

argumentando que no momento da propositura da ação não possui 

conhecimento do grau da sua lesão, devendo receber o montante da 

indenização com base no que foi apurado pela perícia judicial. DECIDO. 

Tem-se que os embargos de declaração configuram incidente do julgado, 

de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na 

verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou 

contradição no decisum, e, ainda, por construção pretoriana, a correção 

do erro material. No caso dos autos, verifico que assiste razão à parte 

Embargante, pois não obstante o montante da condenação a título de 

indenização por invalidez permanente seja apurado com base no grau da 

lesão por meio de perícia médica, observa-se da petição inicial que houve 

formulação de pedido certo e determinado, em atendimento ao que 

dispõem os artigos 322 e 324 do CPC, mediante indicação do valor exato 

que se pretendia cobrar em face da Requerida, qual seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). De outra sorte, não prospera a 

alegação do Requerente/Embargado no sentido de que o valor da causa 

ou os valores da tabela do seguro DPVAT são mera "referência" ou 

"parâmetro" que não impedem a condenação em valor superior ao pedido, 

pelo simples fato que a formulação de pedido certo impõe ao julgador a 

estrita observância do valor postulado pela parte, ainda que seja inferior 

àquele que seria efetivamente devido, tal como ocorreu nestes autos. 

Como sabido, quando da prolação da sentença, o julgador deve se ater às 

questões de fato e de direito apresentadas pelo autor, na petição inicial, e 

pelo réu, em sua defesa, sendo que as mencionadas peças processuais 

delimitam a sentença a ser proferida, nos termos do artigo 141 e o caput 

do artigo 492, do CPC, que dispõem: "Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos 

limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões 

não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte." "Art. 492. É 

vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe 

foi demandado." Destarte, o art. 141 do CPC estatui o princípio da 

vinculação do juiz ao pedido, segundo o qual o magistrado decide em 

consonância e de acordo com os limites do pedido, enquanto o art. 492 

estabelece o princípio da congruência, pois deve haver correlação entre 

pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra 

petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido. Sobre o 

tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: 

“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os 

limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141; CPC/1973 

128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao 

magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou 

infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível 

por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida 

por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a 

sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de 

declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, 

reduzi-la aos limites do pedido." (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria 

de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3ª ed. 

São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1172) Desta forma, são vedados os 

julgamentos extra, citra e ultra petita, sob pena de nulidade da sentença, 

razão pela qual, considerando que a condenação foi fixada em montante 

superior ao que foi pedido, perfaz caracterizado a prolação de sentença 

ultra petita, incumbindo a redução do julgado aos limites do pedido. Ante ao 

exposto, CONHEÇO dos presentes embargos, e no mérito JULGO 

PROCEDENTE, para decotar da condenação fixada na sentença a quantia 

excedente ao pedido formulado na exordial, fixando como correto a 

importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). No 

mais, permanece a sentença tal como está lançada. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035849-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE SOUZA (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):

YALE SABO MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 7ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pje nº1035849-80.2018.8.11.0041 

(p) VISTOS, No caso dos autos, em que pese a insurgência do 

Embargante/Requerido no id. 30655270, tenho que não lhe assiste razão, 

porquanto havendo dois acidentes distintos, há que se indenizar o 

segurado por ambos os eventos, ainda que a lesão tenha afetado o 

mesmo membro, não havendo se falar em pagamento em duplicidade se 

tratam-se de fatos geradores distintos. Desta feita, não há que se falar em 

omissão ou contradição quando suscitados os elementos de convicção 

para julgamento da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no 

artigo 371 do Código de Processo Civil. Isto Posto, em meu entender, na 

sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou 

contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum 

impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1056492-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA MANTIQUEIRA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABELLY DE MORAIS CORES (EXECUTADO)

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 

1056492-25.2019.8.11.0041(p) VISTOS, A parte Exequente interpusera 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no id.29489532 contra a sentença de 

extinção lançada no id.29161778, suprindo a falha existente nos autos 
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quanto ao recolhimento das custas processuais, pugnando pela juntada 

dos comprovantes e o prosseguimento do feito. Contudo, dispõe o artigo 

494 do CPC, “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I – para 

corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou 

erros de cálculo; II – por meio de embargos de declaração.” No caso, o 

recolhimento das custas foi acostado aos autos tão somente após a 

prolação da sentença o que impossibilita o seu aproveitamento nos autos 

por ocorrência da preclusão temporal. Como é cediço, nos termos do 

artigo 223 do CPC, não é facultada à parte, a juntada de documentos após 

o pronunciamento judicial, principalmente se já estava em seu poder, a 

menos que demonstre, efetivamente, que não o trouxe em data anterior, 

por motivo de força maior, o que não ocorreu no caso em exame. Nesse 

sentido, já decidiu o Nosso Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO - CUSTAS JUDICIAIS - COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO APÓS 

PROLAÇÃO DE SENTENÇA - PRECLUSÃO TEMPORAL - OCORRÊNCIA - 

ARTIGO 183 CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Não é 

facultada à parte, a juntada de documento após a prolação da sentença, 

principalmente se já estava em seu poder, a menos que demonstre, 

efetivamente, que não o trouxe aos autos em data anterior, por motivo de 

força maior, nos termos do artigo 183 do Código de Processo Civil. (Ap 

138901/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 

10/04/2014) APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – 

DETERMINAÇÃO PARA QUE O AUTOR COMPLEMENTE AS CUSTAS 

JUDICIAIS – APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE CUMPRIMENTO DA 

ORDEM POR MEIO DO PROTOCOLO INTEGRADO – JUNTADA EM DATA 

POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO com fundamento 

NOS ARTS. 267 , I E 295 , I , AMBOS DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – 

RECURSO PROVIDO. Constatado que o recolhimento da complementação 

das custas processuais ocorreu muito tempo antes de prolatada a 

sentença, mas juntado aos autos somente após o julgamento do feito, 

deve ser o apelo acolhido para que os autos retornem ao regular 

processamento. (Ap 84907/2013, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 27/02/2014) 

Isto Posto, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há 

omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta 

para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e 

seguintes do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018156-15.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO OAB - MT25921/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 SENTENÇA Processo: 1018156-15.2020.8.11.0041. (k) AUTOR: 

GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PEDIDO INDENIZATÓRIO proposta por 

GUNTHER HERREN MUNIZ REUTER em face de ENERGISA MATO GROSSO 

– DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, em que a parte Autora 

imediatamente à distribuição da ação, pleiteou a remessa dos autos ao 

juizado especial por erro confesso no cadastramento do processo 

(Id.31552238). Vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Inicialmente, cumpre aquilatar que, pelo princípio da cooperação 

entre os sujeitos do processo, sobretudo a autonomia jurisdicional deste 

Magistrado presidente do feito, devendo aplicar o ordenamento jurídico de 

forma que atenda de maneira eficaz e satisfativa ao jurisdicionado. Face a 

isso, rememoro que o ajuizamento da ação perante o juizado especial ou a 

justiça comum, é faculdade conferida ao jurisdicionado tendo em vista a 

incompatibilidade de ritos e independência procedimental legalmente 

estabelecido à cada um. A vista disso, não se trata de erro ou 

compensação da distribuição no âmbito jurisdicional compatíveis entre si, 

portanto inadequado aplicar o procedimento afeto à declaração de 

incompetência do juízo, de ofício ou a requerimento da parte, impondo-se a 

extinção do processo sem resolução do mérito, a fim de viabilizar a 

propositura da ação no juízo eleito pelo autor. É o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA PELO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E JUSTIÇA COMUM. 

OPÇÃO DO AUTOR. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: 

"tem-se que o ajuizamento da ação no âmbito da Justiça Comum vai de 

encontro aos interesses da própria parte porque impossibilita a solução 

ágil (por meio de procedimento mais simplificado) e gratuita, isenta de 

custas" (fl. 191, eSTJ) e "impõe-se a manutenção da sentença que 

reconheceu a inadequação do ajuizamento do feito perante a Justiça 

Comum" (fl. 202, e-STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento de que "o processamento da ação perante o Juizado 

Especial é opção do autor, que pode, se preferir, ajuizar sua demanda 

perante a Justiça Comum" (REsp. 173.205/SP, Relator Ministro Cesar Asfor 

Rocha, Quarta Turma, DJ 14.6.1999). A propósito: REsp 331.891/DF, Rel. 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Terceira Turma, 21.3.2002; REsp 

146.189/RJ, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJ 29.6.1998. 3. 

Recurso Especial provido.” (Segunda Turma, REsp 1726789/RS, Rel. Min. 

Herman Benjamin, DJe 23.05.2018). Com efeito, tendo em vista o pedido da 

Autora, prudente recebe-lo como forma de desistência da ação, porquanto 

satisfativo e eficiente ao jurisdicionado. Ante o exposto, nos termos dos 

artigos 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Considerando o 

evidente e confesso erro de distribuição da ação, reputo impróprio a 

condenação da Requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, regidas pelo artigo 90 do CPC. Sem 

honorários advocatícios por não ter ocorrido a angularização processual. 

Depois de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, 

inclusive com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004537-52.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ELIAS MATEUS SANTIAGO, 

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 

18/08/2018 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, ocasionando à “fratura de membro inferior direito”. 

Discorre o Autor 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 e 54 do STJ, os 

quais deverão incidir até o dia em que a seguradora efetuar o pagamento 

integral do referido seguro. e ainda que a Requerida seja citada a 

comparecer à audiência de conciliação, a concessão do benefício da 

justiça gratuita por não ter condições financeiras para arcar com as 

custas processuais e a produção de provas por todos os meios. 

Requereu ao final, a condenação da Requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado 

da causa. Despacho no id. 17764642, determinando a emenda da petição 

inicial para juntar o comprovante de hipossuficiência. Requerimento de 

emenda no id. 18025842/18025845. Despacho de id. 20439833, 

determinando o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 
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conciliação e citação da Requerida. Petição de habilitação nos autos no id. 

26720841. A Requerida apresentou contestação id. 26727106, arguindo 

em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda e a incorreção 

do valor da causa. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido 

inicial ante a ausência de provas da invalidez permanente e definitiva e a 

ausência de nexo causal pelo fato do boletim de ocorrência ter sido 

lavrado em data posterior ao fato. 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, acrescidos de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ, e correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da ação, 

a partir da data do sinistro, conforme a Súmula 580 do STJ. Honorários 

fixados no mínimo de 10% (dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por 

cento). O Autor foi submetido a pericia médica, por ocasião da audiência 

de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 27140436. A parte 

Autora no id. 27261594, manifestou concordância ao exposto laudo 

pericial requerendo o julgamento do feito. Impugnação à contestação no id. 

27367800. Certidão de id. 27524774, intimando as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, ambas as partes nos 

ids. 27634981 e 28263569, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

de acordo com o laudo pericial. 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. 17741235), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo 

Pericial Judicial id. 27140436, 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 joelhos 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. 27140436), dá conta de que 

a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada 

como de repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) 

de comprometimento do seu patrimônio 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”. 
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(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 

ao Requerente ELIAS MATEUS SANTIAGO, a quantia 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, 18/08/2018 (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
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1018563-55.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, RODRIGO GONÇALVES 

CAVALCANTE, 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 27/02/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura de tornozelo e fratura de 

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, 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 de id. 19833877, determinando a suspensão do 

processo por 30 (trinta) dias, para que a seguradora realize a indenização 

administrativamente. A parte Requerente no id. 19913064, interpôs 

Embargos de declaração. A Decisão de id. 20766517, revogou a decisão 

anterior e determinou o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. Juntada de documentos médicos no id. 

21148997. Correspondência devolvida no id. 22555098. Petição de 

habilitação nos autos no id. 26760045. A Requerida apresentou 

contestação id. 27239882, 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 e 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, acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, em observância a 

Súmula 426 do STJ, e correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, a partir da data do sinistro, conforme a Súmula 580 

do STJ. Honorários fixados no mínimo de 10% (dez por cento) e no 

máximo de 20% (vinte por cento). O Autor foi submetido a pericia médica, 

por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado 

no id. 27401440. Impugnação à contestação no id. 28410227. A parte 

Requerente no id. 28864047, 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). 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 
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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. 19777468) e Prontuário médico (id. 19777468), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27401444, 

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 membro 

inferior, 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. 27401444), 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$ 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. 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 
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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 SEGUROS GERAIS, 

pagar ao Requerente RODRIGO GONÇALVES CAVALCANTE, 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, 27/02/2019 (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: 1006396-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO OLIVEIRA DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Processo Nº 

1006396-74.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, PAULO OLIVEIRA DE FREITAS 

propôs AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor de 

BANCO BMG S.A. Narra o Autor que no ano de 2012, realizou 3 (três) 

empréstimos perante a Requerida, todos a serem pagos em 36 (trinta e 

seis) vezes, iniciando-se em 2012 e findando-se em 12/2015. No entanto, 

a Requerida passou a realizar cobrança de cartão de crédito em valores 

aleatórios, sendo que tal cartão de crédito nunca foi contratado, de modo 

que este nunca chegou em sua residência. Por fim, requer a concessão 

da tutela de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos 

imputados em sua folha de pagamento, e no mérito a procedência da ação, 

para que o Requerido seja compelido a restituir em dobro os valores 

cobrados indevidamente no importe de R$ 9.551,88 (nove mil quinhentos e 

cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) a título de valor 

consignado, bem como, o importe de R$ 34.112,06 (trinta e quatro mil 

cento e doze reais e seis centavos) a título de cartão de crédito que 

nunca foi contratado, além da condenação por danos morais no importe de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Despacho de ID. 5531521, indeferindo o 

pedido de gratuidade formulado na inicial, e determinando a intimação do 

Autor para recolher as custas processuais. Decisão de ID. 6784357, 

defiro a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos 

mensais que vem sendo realizados no salário do Autor, no que tange 

apenas as parcelas de crédito consignado e cartão de crédito em favor do 

banco Requerido, no prazo de 5 (cinco) dias. Contestação apresentada no 

ID. 9036784, requerendo a improcedência dos pedidos, ante a clara 

regularidade do contrato firmado entre as partes. O Requerido interpôs o 

recurso de Agravo de Instrumento de ID. 9037047, o qual não foi provido 

(ID. 11078014). Audiência de conciliação realizada no dia 14 de agosto de 

2017, sem êxito (ID. 9404120). Impugnação à contestação de ID. 

10226414. Ato contínuo, as partes foram intimadas para especificarem as 

provas que pretendiam produzir, tendo as partes deixado transcorrer o 

prazo sem manifestação (ID. 16355080). Após, 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. Pretende a parte Autora na tutela jurisdicional 

invocada, responsabilizar os Requeridos, imputando-lhes responsabilidade 

por danos morais que teria experimentado, diante dos descontos mensais 

referentes a cartão de crédito que jamais foi solicitado e utilizado pelo 

Autor. De início, devemos destacar que às instituições financeiras é 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor da súmula 

n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, evidenciada a 

relação consumerista entre as partes litigantes, estando enquadrada a 

instituição financeira como fornecedora de serviços. O Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n.º 8078/90) traz em seu bojo, tanto o conceito de 

consumidor (art. 2.º), quanto de fornecedor (art. 3.º), personagens 

necessários para a relação de consumo e a cuja incidência das regras 

deste código devem ser empregadas: Art. 2.º. Consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final. Art. 3.º. 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. Sobre a 

relação entre o fornecedor e o consumidor temos: Art. 39 do CDC. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, 

tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para 

impingir-lhe seus produtos ou serviços. Sabe-se que, segundo o CDC , a 

inversão do ônus da prova está presente, desde que presentes a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, sendo 

que, em relação a esse último requisito, ele se caracteriza não somente no 

âmbito econômico, mas também no jurídico e no técnico, uma vez que 

raras vezes o consumidor possui todos os dados caracterizadores do 

seu direito como, por exemplo, contrato bancário celebrado entre as 

partes e conhecimento técnico dos termos pactuados. Portanto, a 

responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é 

objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope 

legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual 

o Requerido precisa demonstrar cabalmente que o consumidor detinha 

conhecimento das peculiaridades em que a contratação se operaria, o que 

não o fez. Competia à instituição financeira, de maneira clara e objetiva, 

explanar a modalidade de crédito que estava oferecendo ao consumidor, 

alertando, principalmente, sobre os benefícios e desvantagens da 
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operação celebrada, em especial a forma de pagamento, nos termos do 

Art. 6º do CDC: Art. 6.º. São direitos básicos do consumidor: III- a 

informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta da quantidade. Características, composição, 

qualidade, tributos incidentes preço, bem como sobre os riscos que 

apresentam. Analisando os autos em questão, verifica-se que, o 

consumidor, a todo momento de sua narrativa, pensava se tratar de um 

empréstimo consignado simples, mas consistia em uma operação de 

cartão de crédito consignado. Com efeito, diante do que foi explanado, 

vislumbra-se que a parte Autora não detinha conhecimento das 

peculiaridades da forma pela qual a contratação se operaria, motivo pelo 

qual a ineficiência de informações pelo prestador do serviço ocasiona uma 

obrigação de reparar os danos advindos ao consumidor, nos termos do 

Art. 14 do CDC: 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. De acordo com o que foi observado, a ausência de 

informação adequada à parte consumidora acabou por onerá-la, restando 

nítida a falha na prestação do serviço contratado consistente em um 

desconto elevado do que havia sido previamente autorizado, incluindo 

descontos referentes a um cartão de crédito que não solicitou, estando 

patente a existência de dano. Além disso, é possível verificar através das 

Autorizações para desconto em folha de ID. 5030505 – pág. 1 e 2, que 

foram feitos empréstimos consignados no ano de 2012, com inicio dos 

descontos em 06/2012 e 10/2012, ambos divididos em 36 parcelas, 

portanto, deveriam ter sido cessados no ano de 2015. Porém até a 

propositura da presente ação os descontos mensais persistiam, em total 

afronta ao pactuado entre as partes, causando enriquecimento ilícito da 

Instituição Financeira. Considerando a situação apresentada, não se pode 

considerar como mero aborrecimento a situação vivenciada pela parte, 

mas de um notório dano à personalidade do Autor, pois a partir da conduta 

da instituição financeira, que não atuou com as cautelas necessárias, 

ocasionou descontos indevidos na conta do consumidor, sendo, portanto, 

patente a condenação em danos morais por insuficiência de informação. 

Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO 

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. 

FALTA DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM A 

TÍTULO DE INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (…) (Apelação Cível n.º 

0605078-13.2015.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge; Terceira 

Câmara Cível; data do julgamento 31/07/2016, data de registro: 

01/08/2016) Em relação ao quantum indenizatório, no momento do 

arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não 

serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, 

como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, 

levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Verifico que a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se 

proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem 

causa do Autor, nem também em constituir em uma reparação irrisória, 

inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em 

precedente do Colendo STJ. Na oportunidade, também, está claramente 

presente a repetição de indébito com o direito do recebimento, em dobro, 

do valor indevidamente cobrado: Art. 42. 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 hipóteses de engano justificável. Para 

ratificar, colacionamos a seguinte jurisprudência acerca da repetição de 

indébito: RESPONSABILIDADE CIVIL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENVIO DA CARTÃO DE CRÉDITO NÃO 

SOLICITADO – DANOS MORAIS. 1. Constitui prática comercial abusiva o 

envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do 

consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável. Súmula 532 do C. STJ. 

2. Danos morais. Descontos de parcelas de anuidade junto à conta 

corrente do autor. Circunstância que ultrapassou os limites do mero 

aborrecimento. Ação julgada procedente, em parte. Recurso provido, em 

parte, para majorar indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco 

mil reais), condenando-se o réu a devolver, em dobro, o montante 

indevidamente cobrado. (TJSP AC 1004602-78.2015.8.26.0038, Relator: 

Itamar Gaino, data de julgamento: 04/10/2017, 21.º Câmara de Direito 

Privado, data de publicação: 04/10/2017) DIANTE DO EXPOSTO, com 

fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por PAULO OLIVEIRA DE 

FREITAS, para CONDENAR o Requerido BANCO BMG S.A, a restituir em 

dobro o valor pago pelo Autor referente ao cartão de crédito no montante 

de R$ 34.112,06 (trinta e quatro mil cento e doze reais e seis centavos) e 

referente aos valores pagos a maior no total de R$ 9.551,88 (nove mil 

quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos), bem como, 

ao pagamento no 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 data 

do fato e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. 

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, § 8º do NCPC. 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, 28 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011977-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIA REFERINA DE ARRUDA (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1011977-02.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, ANASTACIA REFERINA DE 

ARRUDA, 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 23/12/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura e fratura de ombro”. 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 de id. 

18934241, determinando a suspensão do processo por 30 (trinta) dias, 

para que a seguradora realize a indenização administrativamente, bem 

como a regularização da representação. A parte Requerente no id. 

19028265, manifesta que não é menor de idade. Despacho de id. 

20599562, determinou o prosseguimento do feito com a realização de 

audiência de conciliação. Petição de habilitação nos autos no id. 

26720114. Juntada de substabelecimento no id. 26748515. A Autora foi 

submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27142334. A Requerida apresentou 

contestação id. 27409115, arguindo em preliminar a necessidade de 

alteração para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no 
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polo passivo da demanda, a incorreção do valor da causa, a ausência de 

documentos indispensáveis a propositura da ação, e a falta de interesse 

de agir por entender necessária a realização do pedido administrativo 

anteriormente à propositura da ação e a inépcia da inicial ante a ausência 

de documentos indispensáveis a 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, 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. 

6.164/74, 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, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ, e correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, a partir da data do sinistro, 

conforme a Súmula 580 do STJ. Honorários fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento). A parte 

Requerente no id. 28088657, manifesta pela procedência do pedido de 

acordo com a pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 

28088663. 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. 18878252, Boletim de 

ocorrência no id. 18878251, procuração e documentos pessoais no id. 

18872888, pedido administrativo no id. 18878492, todos previsto na lei de 

regência. 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. 18878251) e Prontuário médico 

(id. 18878252), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 27142334, 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. 27142334), 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 
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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 a Requerente ANASTACIA REFERINA DE ARRUDA 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, 23/12/2018 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021848-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANA SOUZA SANTA BRIGIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS Processo Nº 1021848-27.2017.8.11.0041 (h) 

VISTOS, GILVANA SOUZA SANTA BRIGIDA propôs AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em desfavor de BANCO BRADESCARD S.A. Narra o 

Autor que está sendo indevidamente cobrada por uma prestação de 

serviço que jamais adquiriu, proveniente de um contrato que nunca 
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assinou e que até então desconhecia. Por fim, requer, a procedência da 

demanda para que seja declarado a inexistência de débito da parte 

requerente para com a Requerida, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de 

danos morais, os benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da 

prova. Despacho de ID. 9023849 determinando a citação da Requerida e 

deferindo os benefícios da justiça gratuita. Audiência de conciliação 

realizada no dia 02/04/2018, a qual restou infrutífera (ID. 12479854). 

Contestação apresentada no ID. 12875282, arguindo a preliminar de 

litispendência, prescrição, e no mérito, requerendo a improcedência dos 

pedidos, com a condenação da Autora em litigância de má-fé. Pedido de 

desistência, formulado pela Autora no ID. 14843507, sendo que o 

Requerido não concordou conforme ID. 15061650. Despacho de ID. 

15207221, determinando a intimação da Autora para que proceda com a 

juntada da sentença proferida nos autos que alega ser idêntica ao objeto 

do presente feito, o que não fui cumprido, conforme certificado no ID. 

16381791. Os autos vieram conclusos para sentença. 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. A parte Requerida alega 

em sua contestação, a existência de litispendência, uma vez que a 

presente demanda se mostra idêntica a processo diverso cadastrado sob 

nº 0002956-46.2015.8.11.0045, de modo que aquele merece ser extinto 

sem apreciação do mérito. A Autora, por sua vez, formula o pedido de 

desistência da presente demanda, afirmando a existência de outra 

demanda idêntica protocolada anteriormente à esta, qual seja processo nº 

0002956.46.2015.811.0045, sendo que naqueles autos já houve prolação 

de sentença. Pois bem. Nos termos do § 1º do art. 301 do Código de 

Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. No caso, a Autora pretende obter nestes autos a 

mesma tutela jurisdicional postulada em demanda anterior, conforme 

confessado pela própria parte. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR 

LITISPENDÊNCIA ¿ AÇÃO QUE REPETE DEMANDA ANTERIORMENTE 

AJUIZADA E AINDA EM CURSO. LITISPENDÊNCIA DECRETADA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA 80086976020178050001, Relator: 

PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, 6ª Turma Recursal, Data de 

Publicação: 14/03/2019) Constatado no feito a tríplice identidade de partes, 

causa de pedir e pedido, com outra ação pendente, impõe-se a sua 

extinção sem resolução do mérito, pela litispendência, arts. 337, VI e 485, 

V do CPC. Por fim, não há que se falar em condenação da Autora por 

litigância de má-fé, pois a presente ação se situou dentro da normalidade 

processual. Ademais, a Autora apenas utilizou o direito de ação, o qual é 

constitucionalmente reconhecido, para pleitear um direito que acreditava 

ser detentora. Muito embora, tenha de fato configurado a litispendência, 

não restou comprovado que a Autora não possuía direito de ação. 

Registra-se que a caracterização da litigância de má-fé está condicionada 

à prática de ato previsto no rol taxativo do art. 80 do CPC e deve ficar 

clara ou ao menos dissimulada na intenção da parte querer causar dano 

processual ou material à outra, o que no caso dos autos não se verificou. 

Ressalta-se, por oportuno, que a boa-fé das partes em juízo é presumida, 

daí que para se reconhecer a má-fé, deve haver prova cabal nos autos, o 

que não também não restou evidenciado, portanto, afasta-se a pretendida 

multa por litigância de má-fé aos autores, por falta de substrato jurídico. 

DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 485, V do CPC, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, em razão da litispendência. 

Condeno a parte Autora nas custas processuais e honorários 

advocatícios, estes em 10% do valor da causa. Contudo, em virtude do 

deferimento da assistência judiciária gratuita, tal pagamento fica suspenso 

nos termos do art. 98, § 3º da Lei 13.105/15. 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, 28 de abril 

de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011276-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA DE ALMEIDA NOGUEIRA (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 

1011276-41.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, MARIA FERNANDA DE ALMEIDA 

NOGUEIRA, 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 30/01/2019 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura de tornozelo e fratura de 

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, 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 de id. 18796004, determinando a suspensão do 

processo por 30 (trinta) dias, para que a seguradora realize a indenização 

administrativamente, bem como a regularização da representação. A parte 

Requerente no id. 18873419, manifesta que não é menor de idade. Juntada 

de documento médico no id. 19868919. A Despacho de id. 20474295, 

determinou o prosseguimento do feito com a realização de audiência de 

conciliação. A Requerida apresentou contestação id. 27409115, 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 ausência de documentos indispensáveis, a 

impugnação ao pedido de justiça gratuita 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 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, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ, e correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, a partir da data do sinistro, 

conforme a Súmula 580 do STJ. Honorários fixados no mínimo de 10% 

(dez por cento) e no máximo de 20% (vinte por cento). Petição de 

habilitação nos autos no id. 26721105. Petição de habilitação nos autos no 

id. 26722590. Juntada de substabelecimento no id. 26748512. A Autora foi 

submetida a pericia médica, por ocasião da audiência de conciliação, 

estando o laudo pericial juntado no id. 27141816. A parte Requerente no 

id. 28084933, manifesta pela procedência do pedido de acordo com a 

pericia realizada. Impugnação à contestação no id. 28088655. 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 
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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/ADEQUAÇÃO 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. 18765227, Declaração de 

ocorrência no id. 18765233, procuração e documentos pessoais no id. 

18765232, pedido administrativo no id. 18765234, 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. 18765232), assinada de próprio punho se 

responsabilizando por suas informações, e que este pedido fora deferido 

no despacho de id. 18796004. 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. 18765233) e Prontuário médico (id. 

18765232), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 

27141816, 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 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. 27141816), 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$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), incidindo sobre esse valor 

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 
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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 a Requerente MARIA FERNANDA DE ALMEIDA NOGUEIRA 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, 30/01/2019 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019445-85.2017.8.11.0041
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Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS Processo 

Nº 1019445-85.2017.8.11.0041 (h) VISTOS, FAEDA ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S propôs AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Narra o Autor 

que foi contratado pelo Banco Requerido no ano de 2003, por meio de 

contrato de adesão, sendo surpreendido pela denúncia do contrato, por 

meio da notificação, sem justa causa, em Março/2013. Sustenta que 

ajuizou a ação de execução nº 129- 83.2008.811.0100, código 22025, em 

trâmite perante a Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, promovida 

contra Alceu José Borges. Por fim, requer a condenação do Requerido ao 

pagamento dos honorários advocatícios já arbitrados nos autos, quando 

for o caso, ou então que seja levado em consideração os trabalhos 

realizados na ação de execução, embargos e recursos, arbitrando-os em 

valor compatível com o trabalho realizado, observando-se o valor do 

débito, local da prestação de serviços e demais elementos. Despacho de 

ID. 8245544, determinando a emenda da inicial, o que foi cumprido no ID. 

8771515. Audiência de conciliação realizada no dia 19/02/2018, sem êxito 

(ID. 11794400). Contestação apresentada no ID. 12087261, arguindo a 

preliminar de inépcia da petição inicial, carência da ação, e no mérito, 

requer a improcedência dos pedidos. Impugnação à contestação de ID. 

12526486. Petição de ID. 12547932, postulando o ingresso no feito, como 

assistente litisconsorcial de RODRIGO MISCHIATTI. Ato contínuo, as partes 

foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, 

ocasião em que pleitearam pelo julgamento antecipado da lide (ID. 

15254353, 15579332 e 15621099). Vieram os autos conclusos. É O 

NECESSÁRIO. DECIDO PRELIMINARES I – Da inépcia da petição inicial 

Embora de fato a petição inicial não ter utilizado da melhor técnica, verifico 
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que a parte Requerida conseguiu defender-se de todos os pontos 

elencados nos fundamentos e nos pedidos, de tal modo, não vislumbro a 

hipótese de indeferimento da petição inicial. Ademais, se for o caso, 

verificada a incorreção dos pedidos ou desconexão dos fundamentos da 

causa de pedir às normas processuais e legislações atinentes à questão 

de fundo, a providência a ser tomada é a improcedência e não o 

indeferimento de pronto da petição inicial. Portanto, rejeito a preliminar. II – 

Da carência da ação No que tange à preliminar de carência de ação por 

falta de interesse em agir, ressalto que, segundo entendimentos 

doutrinários e jurisprudenciais dominantes, as condições da ação, nos 

quais se insere o interesse em agir, devem ser aferidas pelo Julgador 

levando-se em conta tão-somente a narrativa dos fatos e fundamentos 

deduzidos na inicial (teoria da asserção ou in status assertionis), tomando 

estes, a princípio, como verdadeiros. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET. MERCADO LIVRE. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANIFESTA ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Segundo 

a teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ocorrer no 

plano abstrato, isto é, tomando como verdadeiras as assertivas contidas 

na petição inicial. Precedentes. 2. Caso em que a narrativa inicial permite 

reconhecer, no plano abstrato, a ilegitimidade passiva da ré. APELO 

PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Apelação Cível Nº 70050268879, 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena 

Medeiros Nogueira, Julgado em 13/11/2012)” [grifei] Pois bem. Analisando 

a inicial com base na aludida teoria, infere-se que, caso tomados por 

verdadeiros todos os fatos articulados na inicial, viável e possível o pedido 

de cobrança dos honorários relativos aos serviços advocaticios 

alegadamente prestados pelo autor à Requerida. Por tais motivos, rejeito a 

prefacial. Passo, de imediato, ao exame do mérito. 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. Inicialmente, Rodrigo Mischiatti, no 

ID. 12547932, postula o seu ingresso no processo na forma de assistente 

litisconsorcial, alegando que possui interesse jurídico na demanda, pois se 

considera legítimo titular do direito discutido, vez que era sócio da 

sociedade advocatícia que faz parte do polo ativo, que inclusive levava o 

seu nome, a qual firmou contrato de prestação de serviços com o Banco 

do Brasil. Pois bem. A assistência litisconsorcial exige a comprovação do 

interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração 

da titularidade da relação discutida no processo, assim restou 

demonstrada o interesse do assistente, diante do contrato de prestação 

de serviços e pelo Protocolo de Cisão de Sociedade de Advogados (ID. 

12547951) ficou estipulado que os honorários advocatícios do Banco do 

Brasil seriam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para 

cada escritório. Desta forma, recebo o pedido do terceiro interessado 

Rodrigo Mischiatti e defiro o seu ingresso na qualidade de assistente 

litisconsorcial passivo, nos moldes do art. 120, do Novo Código de 

Processo Civil. É incontroversa a relação jurídica existente entre as 

partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços 

Advocatícios (ID. 8237308), Aditivo de Retificação e Ratificação de ID. 

8237308 e também a rescisão unilateral do referido instrumento. 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. 12087289), 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 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% Do contrato em comento, é possível 

extrair que o contratado seria remunerado pelos honorários em que o 

devedor venha a ser condenado, ou seja, nos honorários sucumbenciais. 

Para tanto, necessário que a demanda seja concluída para garantir o 

recebimento da verba honorária contratual. Ocorre que, no transcurso da 

execucional, o contratante rescindiu unilateralmente o contrato de 

prestação de serviços, o que impossibilitou o apelante de receber a verba 

honorária. Todavia, não obstante o direito potestativo do contratante de 

rescindir o pacto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que cabe o 

"arbitramento judicial da verba honorária correspondente ao trabalho 

exercido pelo advogado, quando ocorrida rescisão antecipada unilateral 

por iniciativa do cliente (tomador do serviço), ainda que se trate de 

contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de 

remuneração exclusiva por honorários sucumbenciais" (STJ, REsp n. 

1337749/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 14-2-2017, 

DJe 6-4-2017). Isso porque a rescisão antecipada impediu o Autor de 

buscar o resultado positivo na demanda, o que inviabilizou o recebimento 

dos honorários sucumbenciais previstos como remuneração pelos 

serviços prestados, não sendo possível, portanto, a fixação dos 

honorários com base nesse parâmetro. Nesse sentido: AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E REVOGAÇÃO DO 

MANDATO AD JUDICIA, PELO CLIENTE, ANTES DA CONCLUSÃO DA 

DEMANDA. LEGITIMIDADE ATIVA DO ADVOGADO PARA PLEITEAR O 

ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO 

SERVIÇO PRESTADO ATÉ A DATA DA REVOGAÇÃO PREMATURA DO 

MANDATO. RECURSO DESPROVIDO. "'O Estatuto da Advocacia assegura 

o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. 

Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o 

advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, 

portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na 

proporção dos serviços prestados até então.' (REsp 782.873/ES, Relator 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 

06/04/2006, DJ 12/06/2006) 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no 

AREsp 492.408/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, j. 23.6.2015). 

(TJSC, Apelação n. 0002444-56.2013.8.24.0050, de Pomerode, rel. Des. 

Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. em 

9-8-2016). Diante desse contexto, os honorários devem ser arbitrados, 

levando em consideração o disposto no artigo 22, caput, e o § 2º, do 

Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil: 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. 

Referida norma busca assegurar ao advogado o recebimento de 

honorários pelos serviços profissionais prestados a seus constituintes. 

No que atinge a forma do contrato, a jurisprudência afirma que por inexistir 

forma prescrita em lei, o instrumento de prestação de serviços 

advocatícios poderá ser verbal, sendo desnecessária a existência de 

contrato escrito, bastando apenas a prova da efetiva prestação. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. 

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO VERBAL DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FORMA ADMITIDA. 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA QUE 

ATENDE A PROPORCIONALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. O quantum a 

ser arbitrado deve estar vinculado ao valor econômico da demanda, 

observando, outrossim, o trabalho incontroverso prestado pelo 

profissional, o tempo e lugar da prestação do serviço, a complexidade da 

causa e a qualidade dos serviços, sendo a tabela da OAB mero indicativo. 

No caso concreto, o valor fixado na sentença atende à proporcionalidade 

do serviço prestado. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70078259181, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
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RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/11/2018) APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Comprovados os 

serviços prestados pelos advogados e que a revogação da procuração 

ocorreu em data anterior à finalização do feito, impõe-se o arbitramento 

dos honorários devidos, de conformidade com o trabalho profissional 

desenvolvido. A Tabela da OAB constitui referencial para o arbitramento 

de honorários, não vinculando o julgador. APELO PROVIDO. (Apelação 

Cível Nº 70049661242, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 05/11/2015) Vale 

ressaltar que não se está falando em aplicar a Tabela da OAB de forma 

estanque, mas como balizadora, uma vez que o julgador não está, de fato, 

adstrito aos valores nela contidos. Nos termos da jurisprudência pátria nos 

contratos verbais de serviços advocatícios, os honorários serão fixados 

conforme o trabalho realizado pelo profissional e o valor econômico da 

questão, tudo a ser apreciado equitativamente pelo julgador, nos termos 

do artigo 85 do CPC, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a 

pagar honorários ao advogado do vencedor. § 2º Os honorários serão 

fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor 

da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível 

mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de 

zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a 

importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para o seu serviço. Cumpre esclarecer que os honorários de 

sucumbência são devidos ao advogado vencedor da demanda e constam, 

de modo expresso, no título executivo judicial. Os convencionais, como o 

próprio nome evidencia, são os contratados, avençados entre advogado e 

cliente. E, por fim, os honorários arbitrados judicialmente, são cabíveis 

quando não há contrato formal e escrito. 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 nº 129- 

83.2008.811.0100, código 22025, em trâmite perante a Vara Única da 

Comarca de Brasnorte/MT, promovida contra Alceu José Borges, em que o 

valor da causa atualizada até 05/11/2008 era de R$ 273.260,20 (duzentos 

e setenta e três mil duzentos e sessenta reais e vinte centavos), não 

sendo 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 petição inicial, e realizou diligências 

necessárias ao regular prosseguimento do feito, tratando-se de ação 

executiva ajuizada em 2008. A parte autora demonstrou ter cumprido 

todos os serviços para os quais foi contratado, 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 20, 

§ 4º, do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em 

R$ 15.000,00 (quinze 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 no ID. 

12547951. 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 para CONDENAR o 

requerido BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), a ser corrigido 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) à Faeda Advogados Associados e 50% 

(cinquenta por cento) a Rodrigo Mischiatti. Defiro o ingresso de Rodrigo 

Mischiatti na qualidade de assistente litisconsorcial passivo, nos moldes do 

art. 120, do Novo Código de Processo Civil, assim, proceda-se a alteração 

no sistema para incluir Rodrigo Mischiatti. como assistente litisconsorcial 

ativo, e consequentemente receber futuras intimações. CONDENO a parte 

Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como 

honorários sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor 

da causa. (artigo 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, 28 de abril de 2020. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007602-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DAMARIS SILVA 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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1007602-55.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, DEBORA DAMARIS SILVA 

SANTOS 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 29/12/2018 foi vítima de 

acidente automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, 

ocasionando, “politrauma, polifratura, fratura do braço”. 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 § 2º do mesmo códex. Despacho no id. 

18223874, determinando a emenda da petição inicial para anexar a copia 

do pedido administrativo. A parte Autora no id. 18759904, informa que 

interpôs Agravo de instrumento. Juntada de oficio no id. 20379452. 

Despacho de id. 20604403, 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. 26720125. A Requerida apresentou 

contestação id. 26829711 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 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. A Autora foi submetida a pericia 

médica, por ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial 

juntado no id. 27132493. A parte Requerente no id. 28088675, manifesta 

pela procedência do pedido de acordo com a pericia realizada. 

Impugnação à contestação no id. 28090715. Os autos vieram conclusos 
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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. 18161757) e Prontuário médico (id. 18161759), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 27131493, 

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 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. 27131493), 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 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 
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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 a Requerente DEBORA DAMARIS SILVA SANTOS, a quantia de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta 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, 29/12/2018 (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004099-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO LEONARDO DIAS MORENO (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):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004099-26.2019.8.11.0041(LP) VISTOS, DIEGO LEONARDO DIAS 

MORENO 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 05/06/2018, 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. 17734398, 

determinando a emenda da petição inicial para juntar aos autos a cópia do 

Requerimento administrativo. A parte Autora no id. 18313261, pugna pela 

suspensão dos autos por 60 (sessenta) dias. A parte autora junta o 

requerimento administrativo protocolado no id. 19799045, e requerendo o 

prosseguimento do feito. Despacho de id. 20440841, determinando o 

prosseguimento do feito com a realização de audiência de conciliação e 

citação da Requerida. A Requerida apresentou contestação id. 24224415 

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 inepcia 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. 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 
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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. 27081851. O Autor foi submetido à pericia médica, por 

ocasião da audiência de conciliação, estando o laudo pericial juntado no id. 

27142589. A parte Autora no id. 27790085, manifestou concordância com 

o exposto laudo. Impugnação à contestação no id. 27944942. 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. 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 e Declaração de ocorrência no 

id.17671244, procuração e documentos pessoais no id. 17671243, pedido 

administrativo no id. 19799062, todos previsto na lei de regência. 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. 17671244), sobrevindo no decorrer da 

instrução Laudo Pericial Judicial id. 27142589, 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 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. 27142589), 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 de seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 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 
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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 DIEGO LEONARDO DIAS MORENO, a quantia de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 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, 05/06/2018 (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1040100-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCE LEITE BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1040100-44.2018.8.11.0041 (J) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes no id. 28079273, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Desta feita, conforme 

comprovante de pagamento juntado no id. 28079274, presume-se que a 

obrigação foi satisfeita. Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do 

CPC, DECLARO EXTINTO a presente EXECUÇÃO DE TITULO 

EXTRAJUDICIAL. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1042961-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

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

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n° - 1042961-66.2019.8.11.0041 (J) VISTOS, A parte Exequente no id. 

29363166, informou que a Executada realizou o pagamento integral do 

debito, dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, de 

acordo com os comprovantes juntados nos ids. 29363168/29363169, bem 

como, requereu a extinção do feito, visto que a obrigação foi satisfeita. 

Desta feita, nos termos do artigo 924, II e 925, do CPC, DECLARO EXTINTA 

a presente EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. 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

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007801-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PINTO DE ARRUDA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1007801-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELO 

PINTO DE ARRUDA DIAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS W Vistos. Considerando que as perícias DPVAT são 

realizadas por ocasião da audiência de conciliação, REDESIGNE-SE a 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, intimando-se a parte autora pessoalmente para comparecer, 

sob pena de preclusão da produção da prova. 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). 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. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Novembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012507-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS ROSA POSSARI (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):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

V Vistos. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a 

presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela parte autora, 
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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. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de Maio de 2018. 

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000962-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE LOPES 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))

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ V Vistos em Correição. 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. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 08 de Fevereiro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES 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):

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 
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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 

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, 17 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1]“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 

PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO 
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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 17.07.2018, às 12:15. [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: 1009523-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLYNE PEREIRA MARQUES DA SILVA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009523-49.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CAROLYNE PEREIRA MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc., 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 agosto de 2019, às 10h40min, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação, sala 02, 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. Int. Às providências. Sinii Savana Bosse 

Saboia Ribeiro Juiz (a) de Direito, em substituição legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010893-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELLY DALTRO DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1010893-29.2020.8.11.0041 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a intimação 

da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 29 de abril 

de 2020. Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018215-03.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS SOARES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CRISLEYNE EGUES SOARES SILVA DUTRA OAB - 005.081.181-90 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018215-03.2020.8.11.0041 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 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, 29 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018352-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA DE FATIMA SANTOS LISBOA (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° 1018352-82.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS proposta por LIGIA DE 

FATIMA SANTOS LISBOA 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
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Processo Número: 1010389-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME MARTIMIANO SORIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS HENRIQUE VIOLIN DOS SANTOS (REU)

NATHANY APARECIDA MEDEIROS DE BARROS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010389-23.2020.8.11.0041 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 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, 29 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011157-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BARRA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISSON PEREIRA MICHELONE OAB - GO44675 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1011157-46.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Intime-se a 

exequente para comprovar documentalmente que é beneficiária da justiça 

gratuita. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018428-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RENAN GONCALVES NARESSI (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° 1018428-09.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por WESLEY 

RENAN GONCALVES NARESSI 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018395-19.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por LUIZ 

CARLOS DOS SANTOS SILVA 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: 1018406-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON LORENCINI DE 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018406-48.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

CLAYTON LORENCINI DE LIMA 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: 1018391-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENICIOS MARCUS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018391-79.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta por 

VENICIOS MARCUS E SILVA 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018445-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREONICE APARECIDA DOS SANTOS OAB - 038.387.561-77 

(REPRESENTANTE)

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° 1018445-45.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por CREONICE APARECIDA DOS SANTOS 

e outros 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: 1032372-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY MARTINS STUTZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MATHEUS MARQUES OAB - MT16520-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032372-15.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REEMBOLSO DE PARCELAS 

ADIMPLIDAS proposta por WESLLEY MARTINS STUTZ em face de BRDU 
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SPE CUIABA 01 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1033289-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON DE LATORRACA BARBOSA OAB - MT4978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033289-34.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VALORES 

DEVIDOS proposta por CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE 

LTDA - EPP em face de SOCIEDADE BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE 

MISERICORDIA. 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: 1048711-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT11564-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

JOAQUIM CARVALHO MORAES (AUTOR(A))

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1048711-49.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por 

COMERCIO DE COMBUSTIVEL FERRARI LTDA 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-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1043259-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS MONTEIRO (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1043259-58.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE EXIGIR CONTAS proposta por JAIR CARLOS CRIVELETTO em 

face de LUCAS MONTEIRO. Cite-se o réu para que as preste ou ofereça 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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: 1006026-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS BARBOSA OAB - MT4886-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA DA SILVA PINTO (EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO PREZA DA COSTA (EXECUTADO)

MARIA ELZA SILVA RODRIGUES (EXECUTADO)

ROBERVAL ALVES RODRIGUES (EXECUTADO)

YASMIM CRISTINNE PINTO DA COSTA (EXECUTADO)

PATRIK OLIVEIRA JOSE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006026-90.2020.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o 
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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, 29 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009819-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALBINO WUIKOSKI (AUTOR)

ELIANE ROSINHA ROCHINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JOSE L. DE SOUZA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1009819-37.2020.8.11.0041 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 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). Em igual prazo, devem fazer a sua integral qualificação e 

indicação de endereço. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013833-64.2020.8.11.0041

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:

MPIRES SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JULIERMES OLIVEIRA PIRES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1013833-64.2020.8.11.0041 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, 29 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017864-30.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EIMILLY DIAS CANDIDO (AUTOR)

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1017864-30.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS proposta por EIMILLY DIAS CANDIDO em face de 

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025988-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA MENDES (AUTOR(A))

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1025988-36.2019.8.11.0041 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, 29 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1045374-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOLLIPOPS COSMETICS - DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA COSTA CAMACHO OAB - RJ119783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILMA M BRUZACA COSMETICOS - ME (REU)
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Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1045374-52.2019.8.11.0041 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, 29 de abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036397-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO BRUNO SOUSA ELIAS OAB - DF12533-O (ADVOGADO(A))

CHRISTIANE RODRIGUES PANTOJA OAB - DF15372 (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:

VOTORANTIM CIMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036397-71.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por SERVICO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI em face de VOTORANTIM CIMENTOS 

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: 1018515-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUIZI 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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018515-62.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por QUIZI DE SIQUEIRA 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: 1052409-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FREIRES CORREA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ABREU RABELLO DE MELLO OAB - MT0007966A 

(ADVOGADO(A))

RICARDO BASSO OAB - MT12739-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1052409-63.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESCOLARES C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por LUCAS FREIRES CORREA DA COSTA em face de IUNI 

EDUCACIONAL 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. 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 144 de 374



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: 1018161-37.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CAVALCANTI BATISTA OAB - MT5868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEFING COMERCIO DE PORTAS E PORTAIS LTDA ME - ME (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018161-37.2020.8.11.0041 Vistos e etc. A parte 

autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de 

não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da 

ação, alegando não ter condições de arcar com os custos do processo 

sem prejuízo do próprio sustento e da sua família, todavia, juntou não 

colacionou nos autos documentos que comprove a situação de 

necessitada. A simples declaração de pobreza não é o suficiente à 

concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária. Diante do crescente 

número de pedidos de assistência judiciária gratuita formulada por 

pessoas que não preenchem os requisitos necessários para o seu 

deferimento, bem como diante da disposição prevista na Constituição 

Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida somente “... aos 

que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV). 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, os três últimos holerites extrato 

de movimentação bancária dos últimos 90 dias e/ou declaração de imposto 

de renda atualizado, 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, 29 de abril de 2020. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000897-07.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VIEIRA MENDES (AUTOR(A))

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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1000897-07.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 

por CARLOS VIEIRA MENDES em face de MRV PRIME PARQUE CHRONOS 

INCORPORACOES SPE 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004647-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR VIEIRA DA SILVA FAZAM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA OAB - MT24350/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004647-51.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. 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. 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 data 

para a audiência de conciliação. 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. 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018535-53.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FREITAS MIRANDA (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° 1018535-53.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por FABIO FREITAS MIRANDA 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 
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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: 1018537-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANATIELLE DE ALMEIDA CAMPOS (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 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1018537-23.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por DANATIELLE DE ALMEIDA CAMPOS 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1016088-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN SIRLEY NOBRE DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIVAL VILANOVA QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1016088-92.2020.8.11.0041 Vistos e etc. De início, 

defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora nos 

termos do art. 98 do CPC. Saliento que, a inicial da ação de usucapião 

deve conter: • planta (ou croqui) do imóvel • memorial descritivo do imóvel • 

certidão atual do registro do referido imóvel • nome e qualificação completa 

do titular do domínio (nome em que está registrado o imóvel) • nome e 

endereço dos confinantes indicados no Registro de Imóveis e dos 

confinantes de fato (ocupantes dos imóveis confrontantes) • Nome dos 

antecessores na posse e eventuais ocupantes do próprio imóvel 

usucapiendo. • Valor da causa (valor venal ou valor da avaliação do 

imóvel) • Carne do IPTU. A parte autora deverá esclarecer: 1 - A data do 

início da posse, e sua origem (título e modo de aquisição, como compra e 

venda, ocupação, locação, comodato). 2 – O justo título. 3 – A destinação 

do imóvel usucapiendo. 4 – Apresentar documentos comprobatórios da 

posse como de dono, (por exemplo: pagamento IPTU, de luz, água, etc.) 5 

– Apresentar declaração de próprio punho de que não é dono de nenhum 

outro imóvel e de que usa o imóvel usucapiendo para sua moradia. Assim 

sendo determino que os autores, no prazo de 15 dias, verifiquem os autos 

e apresentem os documentos faltantes. Decorrido o prazo retornem 

conclusos para demais deliberações. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril 

de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006236-44.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

DOMUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR OAB - 

MT15894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DOUGLAS DA SILVA (EXECUTADO)

NATHALIA MERCEDES ASI (EXECUTADO)

ASI COSMETICOS EIRELI (EXECUTADO)

AUGUSTO CESAR SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006236-44.2020.8.11.0041 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, 29 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1048683-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ANTONIO CAROLINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DOS VIGILANTES DO EST DE MATO GROSSO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1048683-81.2019.8.11.0041 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, 
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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, 29 de abril de 2020 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044481-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY FARINA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA CASSIA BAIRROS (REU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1044481-61.2019.8.11.0041 DESPACHO Defiro ao autor os 

benefícios da justiça gratuita. Em que pese a denominação da inicial, dos 

fatos e pedidos se infere tratar de cobrança e não de execução. 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. 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 data 

para a audiência de conciliação. 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. 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. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029715-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIENE APARECIDA DE CAMPOS (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1029715-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARIENE APARECIDA DE CAMPOS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA RECEBO a emenda à inicial apresentada. Dessa forma, 

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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031657-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DONIZETE RESENDE (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1031657-07.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANTONIO DONIZETE RESENDE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA RECEBO a emenda à inicial apresentada. Dessa forma, 

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. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018502-63.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (REU)

Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018502-63.2020.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa ajuizada por Antonio Carlos 

Henrique de Carvalho em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município 

de Cuiabá/MT, objetivando a concessão da tutela de urgência específica 

para determinar que os réus disponibilizem, imediatamente, tratamento 

médico e cirúrgico coronário, bem como todos os procedimentos 

necessários, tais como: exames médicos, medicamentos, eventuais 

cirurgias e internação em UTI móvel, sob pena de multa diária. No mérito 

pugna pela procedência do pedido, para confirmar a liminar pleiteada. É o 

relatório. Decido. É cediço que a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 

de Várzea Grande passou a ser competente para processar e julgar as 

causas que versam sobre a saúde pública, em que figure como parte o 

Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande 

individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os 

Municípios do Estado, nos termos da Resolução 09/2019 – TJMT. Neste 

sentido, os processos da saúde pública em que o Estado for parte 

deverão ser distribuídos diretamente na Comarca de Várzea Grande pelo 

sistema Projeto Judicial Eletrônico (PJe). Esse fato impõe o reconhecimento 

da incompetência deste juízo para apreciar e julgar a presente ação, eis 

que os réu é o Estado de Mato Grosso. Assim, declaro de ofício a 

incompetência deste juízo para processar e julgar o feito, declinando da 

competência em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de 

Várzea Grande. Com fundamento no artigo 64, § 1º, do CPC, 

encaminhem-se os autos para ser redistribuído a uma das 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Redistribua-se. 

Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Sentença
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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 1007801-14.2018.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança da diferença do Seguro DPVAT ajuizada por Marcelo 

Pinto de Arruda Dias contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito 

ocorrido em 15/10/2017, sofreu rebaixamento do nível de consciência, 

várias escoriações graves na região frontal, traumatismo craniano 

encefálico, que deu entrada administrativamente no Aviso de Sinistro 

DPVAT, para receber a indenização que tem direito, onde o mesmo 

percebeu a quantia de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), pago 

na data de 16/02/2018, 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, inépcia da petição inicial por falta de comprovante de 

residência em nome do autor e ausência de interesse processual pelo 

pagamento administrativo, 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 

18982323), sendo apresentado laudo pericial, a parte requerente se 

manifestando em seguida. 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 15/10/2017, 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 

inépcia da petição inicial por falta de comprovante de residência em nome 

do autor 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. III - Da falta de interesse 

processual por já ter recebido administrativamente Em sede preliminar, a 

requerida suscitou falta de interesse processual, pois parte demandante já 

recebeu em sede administrativa a quantia de R$ 1.423,13 (um mil e 

quatrocentos e vinte e três reais e treze 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 da autora 

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. 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 12435760) e o laudo pericial (ID 18982323). 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 em ESTRUTURAS CRANIOFACIAIS 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 
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acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em sua 

estrutura facial 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). Verifica-se, no entanto, que já se realizou o pagamento, 

na via administrativa, do montante de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais), o qual deve ser descontado da indenização a ser recebida 

de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), assim 

remanescendo o montante a ser indenizado 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 da data do 

pagamento administrativo. 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 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 (16/02/2018), 

conforme ID 12435790. 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, 27 de abril de 2020 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003911-33.2019.8.11.0041
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DOUGLAS CRUZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 1003911-33.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por Douglas Cruz da Silva 

contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 24 de 

maio de 2018, que sofreu lesão 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 adequação do valor da 

causa e 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 22346180. 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 24/05/2018. 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 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 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. 22100658), 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 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, 27 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002998-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE ASSUNCAO (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 Processo nº 1002998-51.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Douglas de Assunção 

em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Para tanto, aduz 

a parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

24/Agosto/2018, que após a queda apresentou grave deslocamento do 

Ombro Direito e outras lesões, portanto, fazendo jus ao pleito 

indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. Realização de 

avaliação médica (Id. 22100963), sendo apresentado laudo pericial, as 

partes manifestaram-se sobre a perícia realizada. 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 acostada no ID. 22615937. 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 24/08/2018. Passo a análise 
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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 - Do não pagamento em sede 

administrativa Em sede preliminar, a requerida suscitou falta de interesse 

de agir, pois muito embora notificada, deixou de regularizar a 

documentação, 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 (Id. 17531096 e o laudo pericial (Id. 22100963). 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 direito 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 (24/08/2018). 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, 27 de abril 

de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1040376-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS HENRIQUE SOARES (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):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo nº 1040376-41.2019.8.11.0041 Sentença Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Vinicius Henrique 

Soares contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em que 

pretende a condenação da reclamada ao pagamento da importância do 

valor de R$ 13.5000,00 (treze mil e quinhentos reais). Para tanto, aduz a 

parte reclamante que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 

09/06/2019, que sofreu fraturas no membro superior e membro inferior e 

as lesões ocasionaram a incapacidade permanente, portanto, fazendo jus 

ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os documentos. Realização de 

avaliação médica (ID 28704503), sendo apresentado laudo pericial, 

manifestando-se em seguida as partes. 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 30777299. 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 09/06/2019. 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 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. 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 Da documentação que acompanha a inicial, 

verifico que a pessoa vitimada enquadra-se nas hipóteses legais relativas 
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ao seguro obrigatório, fazendo jus ao recebimento de reparação 

indenizatória. Indiscutivelmente, foram juntados o Boletim de Ocorrência 

evidenciando o evento danoso (ID 23905656) e o laudo pericial (ID 

28704503). 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 acostado consigna que o grau da 

invalidez que acomete a vítima em seu membro superior esquerdo 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 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 (09/06/2019). 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, 28 de abril de 2020 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1036543-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARIA MARQUES SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036543-83.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZA MARIA MARQUES SIQUEIRA REQUERIDO: BANCO 

ITAUCARD S/A As partes entabularam acordo, conforme se verifica do 

termo acostado aos autos. Diante disso, HOMOLOGO o acordo entabulado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em 

consequência, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso III, 

“b”, e 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas, nos termos do art. 90,§3º do CPC. Honorários abrangidos no 

acordo. Arquive-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: 1001801-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE PADUA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT15433-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1001801-27.2020.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, movida por 

ANTONIO DE PADUA SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S.A., já qualificados nos autos. A parte autora manifestou-se 

pela desistência da presente ação (ID. 29735440). 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, 27 de abril de 

2020. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035445-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL NASCIMENTO TEIXEIRA FILHO (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 nº 1035445-92.2019.8.11.0041 Sentença 

Em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada por Raul Nascimento Teixeira Filho contra 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com o escopo de receber 

indenização e reembolso advindas de seguro obrigatório DPVAT 

decorrente de acidente de trânsito. Para tanto, aduz a parte reclamante 

que foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em 28/07/2019, ocasionando 

invalidez permanente, portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à 

inicial vieram os documentos. Despacho inicial (id. 23576770 - Pág. 1). A 

parte reclamante aporta petitório comprovando seu intento pela via 

administrativa (id. 25934739 - Pág. 1). A parte requerida apresentou 

contestação arguindo preliminares de alteração do polo passivo, da 

necessidade de adequação do valor da causa - da obrigatória 

correspondência ao proveito econômico perseguido -, falta de interesse 

processual - necessidade de realização de pedido administrativo -, do 

requerimento administrativo, que serão analisadas a seguir. No mérito, 

pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas 

constitutivas do direito pretendido (id. 28545840 - Pág. 1/id. 28545840 - 

Pág. 47), acompanhado de documentos. Termo de sessão de conciliação 

(id. 28554356 - Pág. 1). Laudo pericial confeccionado em audiência de 

conciliação (id. 28554356 - Pág. 3/4). O autor manifesta do teor do laudo 

pericial (id. 28749306 - Pág. 1). Impugnação à contestação juntada no id. 

29216282 - Pág. 1/17. A parte ré, intimada, quedou-se inerte do teor do 

laudo pericial (id. 30355813 - Pág. 1) 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 28/07/2019. Passo a análise 

das preliminares suscitadas. I - Da legitimidade passiva ad causam da 

seguradora Com relação a preliminar de ilegitimidade da demandada e 

inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da demanda, não 

merece guarida a pretensão da parte ré, uma vez que qualquer 

seguradora pertencente ao consórcio responde pelo pagamento da 

indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse sentido, 

eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor indenizatório, no 

que merece redução. Pedido de substituição do pólo passivo, com 

inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo com a redação 
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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 - da obrigatória correspondência ao 

proveito econômico perseguido. 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 em comento. III - Da falta de interesse de agir e do 

requerimento administrativo 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 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 (id. 22551765 - Pág. 1/2), Ficha do Paciente emitida pelo 

Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (id. 22551765 - Pág. 3), 

Prescrição Paciente (id. 22551765 - Pág. 4/5), Prontuário de Atendimento 

(id. 22551765 - Pág. 6/8), Relatório Médico (id. 22551765 - Pág. 12), 

Atestado Médico (id. 22551765 - Pág. 13), Receituário Médico (id. 

22551765 - Pág. 14), Orientações (id. 22551765 - Pág. 15) evidenciando o 

evento danoso, bem como laudo pericial (id. 28554356 - Pág. 3/4). 

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 

da mobilidade de um dos TORNOZELOS 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 

tornozelo direito 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 pelo INPC, a partir do evento danoso. Por outro lado, a 

pretensão autoral de reembolso não merece guarida. Digo isso porque os 

medicamentos adquiridos não comprovam que são indicados para o 

tratamento do segurado, tendo em vista que não há suporte documental 

exarado por profissional habilitado (médico) receitando respectivos 

medicamentos, além de não se enquadrar no rol de reembolso picolé palito 

Kibonbon (id. 22551767 - Pág. 1). Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, 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 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: 1012507-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOS SANTOS ROSA POSSARI (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))

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: 1012507-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE DOS SANTOS ROSA POSSARI 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 José dos 

Santos Rosa Possari, 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 

20/08/2017 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 por 

inexistência de prova de invalidez. A audiência de conciliação restou 

frustrada (ID 15045155). Laudo pericial (ID 15045155). As partes 

manifestaram-se acerca do laudo (ID 15345139 e 16236985). Impugnação 

a contestação (ID 17784698). 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 20/08/2017. 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. 
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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 13117804) 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 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 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 (20/08/2017). 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, 27 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: 1000962-70.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ELAINE LOPES DA COSTA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada 

por Elaine Lopes da Costa, 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 28/08/2017 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 13389884). Laudo pericial (ID 13389884). As partes 

manifestaram-se acerca do laudo (ID 17575936 e 16768714). Impugnação 

a contestação (ID 15240169). 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 28/08/2017. 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 11912433) e o laudo pericial. Conquanto alegue a ré que o boletim de 

ocorrência carreado aos autos tenha sido confeccionado por declaração 

particular, o boletim de atendimento médico de emergência do Pronto 

Socorro (ID 11406971) 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. 3°, 4°, 5° e 11 da Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974. Da 
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análise da tabela de percentuais, constata-se que para 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 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). 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$ 1.350,00 

(um mil e trezentos 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 

(28/08/2017). 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, 27 de abril de 2020. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo nº 1003208-05.2019.8.11.0041 Sentença 

Em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por 

Monalisa Miranda da Silva contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

com o escopo de receber indenização advinda de seguro obrigatório 

decorrente de acidente de trânsito, bem como reparar pelo dano moral 

suportado. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente 

de trânsito ocorrido em 26.05.2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos (id. 17563646 - Pág. 1). Despacho determinando emeda à 

inicial (id. 17621023 - Pág. 1). Malote digital comprovante interposição de 

agravo de instrumento pela parte autora, além da concessão da pretensão 

da agravante (id. 18617533 - Pág. 1/ id. 18617533 - Pág. 8). Despacho 

inicial (id. 19735862 - Pág. 1). Certidão de não cumprimento pela agravante 

dos termos do art. 1.018, do CPC (id. 19814208 - Pág. 1). Malote digital 

informando quanto o provimento do agravo de instrumento (id. 19814212 - 

Pág. 1/ id. 19814212 - Pág. 8). A parte requerida apresentou contestação 

arguindo preliminares de alteração do polo passivo, falta de interesse 

processual - necessidade de realização de pedido administrativo -, que 

serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas do direito pretendido 

(id. 22700837 - Pág. 1/id. 22700837 - Pág. 30), acompanhado de quesitos 

e documentos. Termo de sessão de conciliação (id. 25398640 - Pág. 1). 

Laudo pericial confeccionado em audiência de conciliação (id. 25398640 - 

Pág. 3/4). A parte Reclamante dá anuência aos termos do laudo pericial 

(id. 26230997 - Pág. 1/id. 26230997 - Pág. 16). Impugnação à contestação 

ofertada cf. id. 29627873 - Pág. 1/id. 29627873 - Pág. 22. A parte 

Requerida, intimada, quedou-se inerte quanto o teor do laudo pericial, cf. 

id. 30363222 - Pág. 1. 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 26.05.2018, além de indenização por dano 

moral. 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 

requerimento administrativo 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 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 (id. 17563667 - Pág. 1/4), Prontuário (id. 17563677 - Pág. 1/2), 

Laudo Médico (id. 17563677 - Pág. 4), Relatório Médico (id. 17563677 - 

Pág. 5), Declaração de Ocorrência nº 0222/2019 - SAMU (id. 17972692 - 

Pág. 1) evidenciando o evento danoso, bem como laudo pericial (id. 

25398640 - Pág. 3/4). 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 do MEMBRO INFERIOR DIREITO 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 pelo INPC, a 

partir do evento danoso. No que tange aos alegados danos morais 

sofridos pela autora 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 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. 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 
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sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito, em regime de 

exceção.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1035458-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CRISPIM 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))

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 SENTENÇA Processo nº 1035458-91.2019.8.11.0041 Sentença 

Em regime de exceção. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT pelo Rito Comum ajuizada por Emerson Crispim da Silva 

contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com o escopo de receber 

indenização advinda de seguro obrigatório decorrente de acidente de 

trânsito. Para tanto, aduz a parte reclamante que foi vítima de acidente de 

trânsito ocorrido em 15/09/2018, ocasionando invalidez permanente, 

portanto, fazendo jus ao pleito indenizatório. Junto à inicial vieram os 

documentos (id. 22555926 - Pág. 1). Despacho inicial (id. 23576784 - Pág. 

1). Parte autora aporta petitório quanto o pedido administrativo (id. 

25935158 - Pág. 1/3) acompanhado de documentos (id. 25935159 - Pág. 

1/2). A parte requerida apresentou contestação arguindo preliminares de 

alteração do polo passivo, da necessidade de adequação do valor da 

causa - da obrigatória correspondência ao proveito econômico perseguido 

-, falta de interesse processual - necessidade de realização de pedido 

administrativo -, que serão analisadas a seguir. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas constitutivas 

do direito pretendido (id. 27770768 - Pág. 1/35), acompanhado de 

documentos (id. 27770769 - Pág. 2/28145700 - Pág. 1). Termo de sessão 

de conciliação (id. 28573093 - Pág. 1). Laudo pericial confeccionado em 

audiência de conciliação (id. 28573093 - Pág. 3/4). A parte autora, 

intimada, manifestou do teor do laudo pericial (id. 28757524 - Pág. 1/4); 

entretanto, a parte ré, intimada, quedou-se inerte (id. 30361652 - Pág. 1). 

Impugnação à contestação acostada no id. 29590743 - Pág. 1/16. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Pretende a parte requerente receber da reclamada o valor referente ao 

seguro DPVAT, sob o argumento de que sofreu um acidente de trânsito na 

data de 15/09/2018. Passo a análise das preliminares suscitadas. I - Da 

legitimidade passiva ad causam da seguradora Com relação a preliminar 

de ilegitimidade da demandada e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo 

passivo da demanda, não merece guarida a pretensão da parte ré, uma 

vez que qualquer seguradora pertencente ao consórcio responde pelo 

pagamento da indenização decorrente do Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres. Nesse 

sentido, eis o aresto jurisprudencial: SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. Sentença `ultra petita¿ quanto ao valor 

indenizatório, no que merece redução. Pedido de substituição do pólo 

passivo, com inclusão da Seguradora Líder S.A., desacolhido. De acordo 

com a redação do art. 5º da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

n. 11.482/2007, o pagamento da indenização está condicionado apenas à 

prova do acidente e do dano decorrente. Outrossim, comprovada a 

invalidez permanente, o valor da indenização deve corresponder a até 

13.500,00, porquanto o inciso II do art. 3º da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei 11.482/07, não faz diferenciação quanto ao grau da 

invalidez. Verba honorária reduzida. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. E 

SENTENÇA REDUZIDA NO VALOR DA INDENIZAÇÃO, POR "ULTRA 

PETITA¿ NO PONTO. (Apelação Cível Nº 70033155003, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo Lima, Julgado em 

16/12/2009). Ademais, aplica-se ao caso a responsabilidade solidária. 

Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. II – Da necessidade de 

adequação do valor da causa - da obrigatória correspondência ao 

proveito econômico perseguido. 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 em comento. III - Da falta de interesse de agir. Em sede 

preliminar, a requerida suscitou falta de interesse de agir em face de não 

esgotamento das vias administrativas 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. 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 Certidão de Ocorrência nº 1547/2018 (id. 22555931 - 

Pág. 1), Boletim de Ocorrência (id. 22555931 - Pág. 2/3), Histórico Clínico 

(id. 22555931 - Pág. 4), Boletim de Atendimento (id. 22555931 - Pág. 5/7), 

Relatório Médico (id. 22555931 - Pág. 8) evidenciando o evento danoso e o 

Laudo Pericial (id. 28573093 - Pág. 3/4). 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. Tendo em vista que se tratam de múltiplas lesões, 

passo à análise pormenorizada de cada uma delas. 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 75% (setenta e cinco por cento), cujo percentual 

deverá ser calculado sobre o montante de R$ 9.450,00 (nove mil 

quatrocentos e cinquenta reais), encontra-se o valor de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ainda, 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), 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 é de 75% (setenta 

e cinco por cento), cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante 

de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), encontra-se o 

valor de R$ 5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Somando-se o valor de cada segmento corporal, obtém-se o 

montante de R$ 12.150,00 (doze mil, cento 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 pelo INPC, a partir do evento danoso. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, para 

condenar a requerida ao pagamento do importe R$ 12.150,00 (doze mil, 

cento 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. 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: 1038250-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SILVA DE ALENCAR (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038250-86.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEANDRO SILVA DE ALENCAR REQUERIDO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por LEANDRO SILVA DE 

ALENCAR em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, (VIVO). Aduz a parte 

autora que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no SPC 

(Serviço de Proteção ao Credito), o que lhe gerou constrangimento e dano 

moral. Aduz, ainda, que desconhece a referida dívida e alega não possuir 

qualquer contrato com a ré, de maneira que a cobrança e a negativação 

são indevidas, pugnando, desta forma, pela condenação em danos morais 

e a declaração de inexistência de débito. Junto à inicial vieram os 

documentos. Contestação ofertada no id 14399524, arguindo as 

preliminares de impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de 

documento indispensável para a propositura da demanda e ausência de 

consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito. No mérito, 

aduziu que o débito é devido e que a inclusão da parte autora no cadastro 

de inadimplentes decorreu do exercício regular do direito. Impugnação à 

contestação ( id 16223254). Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. Passo ao julgamento antecipado do mérito, 

com fulcro no art. 355, inciso I do CPC, analisando, primeiramente as 

preliminares suscitadas na contestação. I - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito; Convém ressaltar 

que é desnecessária a juntada do inscrição negativa original, uma vez que 

a cópia acostada é suficiente para demonstrar a negativação do nome da 

parte autora, cabendo à demandada eventual alegação de falsidade, em 

especial devido ao princípio da boa fé, o que não se verifica no caso dos 

autos. Portanto, não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o 

documento original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor das 

informações prestada se presume, aliado a ausência de documentos 

capazes de infirmá-la. Logo, afasto a preliminar. II – Falta de comprovante 

de endereço em nome do autor; O fato de o autor não ter juntado 

comprovante de residência em seu nome não gera indeferimento da inicial, 

haja vista que o art. 282, II, do CPC, apenas exige a indicação do 

endereço, não fazendo menção a exigência obrigatória de documento 

comprovante o endereço. Pelo que se verifica da inicial, a parte autora 

cumpriu a exigência do aludido artigo, uma vez que apresentou a 

declaração de residência, fato esse não infirmado pela parte requerida. 

Destaca-se, ainda, que estando sob o pálio de uma típica relação de 

consumo, o consumidor possui o livre direito de escolha do foro 

competente, dada a especial regra de competência definida pelo Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), inclusive o domicílio do réu, 

como é o caso dos autos. Ante o exposto, REJEITO a preliminar 

vergastada. III - Da inversão do ônus da prova. Quanto ao pedido de 

inversão do ônus da prova, entendo que merece guarida, uma vez 

presente a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, §1º, do CPC/15. 

Assim, afasto a preliminar. Superada as questões preliminares, passo a 

análise da matéria de fundo. Verifico que restou incontroversa a inclusão 

no cadastro restritivo, contudo a reclamada não se desvinculou da prova 

acerca da licitude do seu comportamento. Com a contestação não vieram 

documentos aptos que indiquem a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito alegado. Isso porque, deveria a parte 

requerida juntar contrato, ligação ou outro documento hábil a comprovar a 

regularidade do débito, o que não aconteceu. As telas sistêmicas não são 

hábeis a comprovar a existência da relação jurídica, tampouco as faturas 

colacionadas, visto que sequer há correspondência entre o endereço do 

autor com àquele indicado na fatura. Por tal razão, impõe-se a declaração 

da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da 

regularidade da dívida cobrada pela empresa ré. Nesse contexto, tem-se 

que o conjunto probatório formado aponta para cobrança indevida, com a 

consequente ilicitude da inclusão do nome da parte promovente no 

cadastro restritivo, conduta configuradora do dever de indenizar pelo 

dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos 

próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no 

cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. 

Insta consignar que, em consulta realizada pelo juízo, constatou-se que o 

reclamante possui outras anotações junto ao SPC/Serasa, no entanto, foi 

incluído nos órgão de proteção crédito após da negativação feita pela 

Reclamada. Portanto, é cabível a condenação da recorrida ao pagamento 

de indenização por dano moral, pois restou evidenciado o agir abusivo da 

parte requerida em cadastrar o nome da parte autora de forma indevida 

em órgão restritivo de crédito, uma vez que não restou comprovada a 

relação contratual entre a autora e a empresa ré. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. PARTE RÉ QUE NÃO 

COMPROVOU SUA RELAÇÃO CONTRATUAL COM A AUTORA. DÉBITO 

DECLARADO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EFETUADA PELA DEMANDADA 

ANTERIOR AS DEMAIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 

8.800,00, EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS 

PELAS TURMAS RECUSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO 

PROVIDO. (RECURSO CÍVEL Nº 71006093249, PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: ROBERTO 

CARVALHO FRAGA, JULGADO EM 28/06/2016) Assim, não há que se 

falar em aplicação da Sumula 385 do STJ. A despeito da não aplicação da 

referida súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como 

no presente caso, deve ser levado em consideração para fixação do 

quantum indenizatório, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Partindo dessas premissas, entendo que a quantia de R$ 

3.000,00 ( três mil reais) é razoável e adequada ao caso concreto. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos para: a) Declarar a inexistência do débito 

discutido nos autos, nos valores de R$ 210,67 ( duzentos e dez reais e 

sessenta e sete centavos) e R$ 133,82 ( cento e trinta e três reais e 

oitenta e dois centavos); b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento 

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 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, a parte ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 ( mil reais), na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 8º, do CPC/2015. Transitada em julgado, 

arquive-se com as devidas baixas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006381-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006381-71.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: BRUNA DA SILVA FIGUEIREDO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Trata-se de Ação Ordinária que move BRUNA DA SILVA 

FIGUEIREDO em face do BANCO BRADESCO 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$ 859,41 (oitocentos e cinquenta 

e nove reais e quarenta e um 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. Requereu ainda, a condenação da parte 

autora em litigância de má-fé. Junto à inicial vieram os documentos. Liminar 

deferida ( id 12376286). Citada, a requerida ofertou contestação ( id 

13553007) pugnando pela improcedência do pedido inicial ao argumento 
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de existência de débito regular, sendo que a inscrição do nome advém do 

exercício regular de direito. Impugnação à contestação ( id 13760246). 

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. Inexistindo preliminares 

pendentes de análise, passo, de imediato, à análise do mérito. 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, onde apresentou o contrato de 

abertura de crédito devidamente assinado pela parte reclamante ( id 

13553013 ) e os extratos da conta corrente, que demostra a regularidade 

do débito ( id 13553019 ). 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) Por outro lado, não merece 

guarida o pedido de litigância de má-fé, uma vez não demonstrados seus 

requisitos. 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 12376286). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021858-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINILDO FERREIRA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021858-71.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCINILDO FERREIRA SOUSA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Versam os autos acerca de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por FRANCINILDO 

FERREIRA SOUSA em face de BANCO BRADESCO S/A. Para tanto, aduz a 

parte reclamante que a Empresa ré incluiu indevidamente o seu nome no 

SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), o que lhe acarretou 

constrangimento e dano moral. Segue afirmando que desconhece a dívida 

e alega não possuir qualquer contrato com a ré, de maneira que a 

negativação é indevida. Diante da conduta ilícita da ré, requereu a 

declaração de inexistência de débito e a condenação da ré ao pagamento 

de indenização por danos morais. Junto à inicial vieram os documentos. 

Contestação ofertada ( id 14692644), suscitando as preliminares de falta 

de interesse de agir e conexão com a demanda n. 

1026778-88.2017.8.11.0041 que tramita perante a 4ª Vara Cível desta 

Comarca. No mérito, alegou a regularidade do débito e a inexistência do 

dever de indenizar. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial. 

Impugnação à contestação ( id 16436252 ). É o breve relato. Fundamento 

e Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes 

do artigo 355, I do CPC, porquanto a questão contém matéria 

exclusivamente de direito. Passo, inicialmente, à análise das preliminares 

suscitadas. I - Da conexão; A parte requerida sustenta a existência de 

conexão desta demanda com o feito sob o n. 1026778-88.2017.8.11.0041, 

que tramite perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, sob o argumento de 

que contem as mesmas partes e causa de pedir. Sem razão. De acordo 

com o art. 103, do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando 

Ihes forem comum o objeto ou a causa de pedir, in verbis: Art. 103. 

Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando Ihes for comum o 

objeto ou a causa de pedir. Entretanto, tenho que inexiste conexão entre a 

presente e a ação declaratória ajuizada na 4ª Vara Cível, uma vez que as 

demandas , embora haja identidade da partes, estão fundadas em 

contratos distintos, o que revela a ausência de identidade dos objetos 

causa de pedir, devendo tramitar de forma independente. No mesmo 

sentido, mutatis mutandis, precedente jurisprudencial: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E/OU CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO, E 

PERDAS E DANOS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DE OUTRA AÇÃO, 

ENTRE AS MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR, MAS COM OBJETOS 

DIVERSOS (CONTRATOS DIFERENTES). INCABIMENTO. Não há conexão 

entre ações que se referem à rescisão de contratos diferentes, embora 

tenham a mesma causa de pedir e as mesmas partes. A regra da livre 

distribuição - corolário do princípio constitucional juiz natural (art. 5º, 

incisos XXXVII e LIII, da CF/88(1)) - é norma expressa e cogente no Código 

de Processo Civil (arts. 251 e 252). Não se pode admitir que um juiz tenha 

sua jurisdição subtraída pelo simples fato de possuir um posicionamento 

jurídico contrário à pretensão da parte. Agravo de instrumento provido. 

(Agravo de Instrumento Nº 70049922842, Décima Terceira Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 

07/08/2012). Com esses fundamentos, REJEITO a preliminar. Superadas 

essas questões , passo ao julgamento da matéria de fundo. Reside a 

controvérsia em saber se existe ou não débito entre as partes e, se a 

inserção do nome de consumidor nos órgãos de proteção creditícia por 

débito oriundo de prestação de serviço por ele não contratado, ocasiona 

ou não a configuração de dano moral indenizável. Vejo que a relação de 

consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual devem incidir as 

disposições do código consumerista. Nesse diapasão, cabe, a parte 

requerida fazer prova da existência da relação jurídica e em consequência 

do débito. Verifico que restou incontroversa a inclusão do nome da autora 

no cadastro restritivo, contudo, a reclamada não se desvinculou da prova 
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acerca da licitude do seu comportamento. Com a contestação não vieram 

documentos aptos que indique a existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito alegado. A parte reclamada não juntou o contrato, 

apenas colacionando telas sistêmicas que são documentos unilaterais e 

não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos 

serviços pelo consumidor. Por tal razão, impõe-se a declaração da 

inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da 

regularidade da dívida cobrada pela empresa ré Nesse contexto, tem-se 

que a cobrança indevida, com a consequente ilicitude da inclusão do nome 

da parte Promovente no cadastro restritivo, configura o dever de indenizar 

pelo dano moral, nesse caso qualificado como “in re ipsa” (pela força dos 

próprios fatos), pois é evidente que constar, sem justo motivo, no 

cadastro restritivo impõe um prejuízo e sofrimento a qualquer pessoa. 

Esse é o entendimento manifestado em reiterados julgados do colendo 

Superior Tribunal de Justiça, nos quais se evidencia que: “a própria 

inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos” (STJ - Ag 1.379.761). 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 da partes, bem como 

observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da 

repetição da conduta identificada como danosa. Partindo dessas 

premissas, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) é 

razoável e adequada ao caso concreto. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, 

relativamente ao débito discutido nos autos e b) CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 ( oito 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). Condeno ainda a parte 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 artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. 

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: 1037861-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO TEIXEIRA (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ 1037861-67.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDIVALDO TEIXEIRA 

Advogado do(a) AUTOR(A): MARCELO ALVES DE SOUZA - MT0012791A 

REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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. Intimem-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: 1012569-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR FEITOZA PEREIRA OAB - MT16379-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012569-17.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCISCO RAFAEL FEITOZA PEREIRA REU: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por 

FRANCISCO RAFAEL FEITOZA PEREIRA em face de LATAM LINHAS 

AÉREAS S/A – Latam Airlines Brasil. Aduz a parte autora, em síntese, que 

adquiriu um bilhete aéreo da empresa ré no trecho Cuiabá a Fortaleza, com 

conexão em Brasília ( BSB). O embarque estava marcado para o dia 

4/02/2017, às 06:24 horas, com previsão de chegada em Brasília às 09h e 

saída às 10h15min com chegada em Fortaleza ( destino final)às 11h50min. 

Revela que houve o atraso de aproximadamente 03 (três) horas no 

embarque em Cuiabá, ocasião em que foi remanejado para outro voo com 

destino a Brasília, que embarcou às 16h04min, chegando ao destino final 

somente às 22h, resultando em um total de 10 ( dez) horas de atraso. 

Discorre também sobre a ausência de assistência prestada por parte da 

reclamada, o que gerou danos de cunho moral. Pleiteia, ao final, pela 

condenação da reclamada ao pagamento de danos morais. Com a inicial 

vieram os documentos. A ré, regularmente citada, apresentou contestação 

às no id 15379350, suscitando a preliminar de falta de interesse de agir. 

No mérito, aduziu que o atraso decorreu falha mecânica da aeronave. 

Sustentou ainda a ausência de ato ilícito e a presença da excludente de 

responsabilidade por motivo de força maior, inexistindo assim o dano moral 

indenizável, pois estes são devidos apenas na hipótese de comprovação 

de que a empresa ré deu causa aos supostos danos sofridos pela parte 

autora, situação que não ocorreu. Por fim, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Sobreveio impugnação à contestação ( id 15648743), 

repisando os argumentos e o pleito inicial. As partes requereram o 

julgamento antecipado do mérito. Vieram os autos conclusos. É o 

necessário. Fundamento e decido. O julgamento antecipado do mérito é 

medida que se impõe, porquanto presente a hipótese do art. 355, I, do 

Código de Processo Civil. 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. 

Isso porque, o direito de ação é consectário da ordem constitucional 

democrática, não sendo necessário a busca e o esgotamento das vias 

administrativas para ingressar com demanda judicial. Por tais argumentos, 

afasto a preliminar ventilada. MÉRITO Objetiva a parte autora reparação 

por dano extrapatrimonial decorrente de 10 ( dez) horas de atraso de voo 

ocasionado pela empresa requerida. Inicialmente, cumpre anotar que é 

pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser analisado 

sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é patente a 

relação de consumo existente no pleito à indenização por danos morais 

por defeito na prestação do serviço contratado. Na hipótese, restou 

incontroversa falha na prestação de serviço, tanto quanto ao atraso de 

voo, quanto à falta de tratamento adequado à parte reclamante. De acordo 

com a ANAC, quando ocorre um atraso o transportador deverá prosseguir 

da seguinte forma: AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL RESOLUÇÃO 

Nº 141, DE 9 DE MARÇO DE 2010. DA ASSISTÊNCIA MATERIAL Art. 14. 

Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de 

preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao 

passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência 

material. § 1º A assistência material consiste em satisfazer as 

necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo 

compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do 

horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos: I - superior 

a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, 

acesso a internet ou outros; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação 

adequada; III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local 

adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem. No 

caso em comento, observa-se que o voo deveria chegar em Fortaleza as 

11h50min mas a parte requerente somente conseguiu chegar no dia às 

22h, isto é, com aproximadamente 10 (dez) horas de atraso. As alegações 

da parte ré de que o atraso decorreu de problemas na aeronave não 

exime a responsabilidade da parte requerida. A responsabilidade civil do 

transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, devendo 

reparar os danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação 

do serviço. Eventuais problemas mecânicos na aeronave não elidem a 

responsabilidade da companhia, uma vez se tratar de fortuito interno, 
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sendo que o consequente atraso de voo não configura força maior. Nesse 

sentido, eis o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE 

AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO 

FINAL DE 24 HORAS. PERDA DE COMEMORAÇÃO DE NATAL. 

TRANSTORNO RELATIVO A ATRASO DE VOO DEVIDO A SUPOSTOS 

PROBLEMAS NA AERONAVE QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE 

DA RÉ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENITÁRIO MANTIDO. OBSERVÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Narra a autora que 

adquiriu passagens aéreas com a demandada, saindo de São Paulo/SP 

destino a Paris/FRA. Aduz que o voo sofreu cancelamento por razões de 

falha mecânica na aeronave, o que fez com que o referido voo só se 

realizasse após a data contratada de início, chegando ao destino final 

apenas em 25.12.18. Postula indenização por danos morais e materiais. 2. 

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de condenar 

demandada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 

7.000,00 a demandante, bem como o valor de R$ 4.046,17 a título de 

danos materiais. 3. Com efeito, trata-se de relação regulada pelas normas 

consumeristas, constando às partes, respectivamente, a caracterização 

de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de 

Defesa do Consumidor. 4. Analisando o conjunto probatório, verifica-se 

que a autora comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante 

documentação acostada às fls. 20/77, ônus que lhe incumbia, nos termos 

do art. 373, I, do CPC. 5. Gize-se que o cancelamento do voo, resultou em 

um atraso de (24) vinte e quatro horas para a chegada em Paris, perda de 

jantar de Natal previamente adquirido, perda de diária em hotel, perda de 

passagem de trem e passeio de trem. 6. Cumpre destacar que a Recorrida 

foi comemorar uma das Datas comemorativas mais marcantes na vida das 

pessoas, ou seja a comemoração de Natal, pois como os genitores da 

Autora são falecidos e a Autora é filha única, para não ficar sozinha numa 

data tão especial resolveu a convite do casal de amigos e da filha 

passar/comemorar o Natal em Paris junto a eles. 7. Ademais, não há 

excludente de responsabilidade, pois a manutenção de aeronave 

configura fortuito interno. 8. Com relação à verba indenizatória fixada, esta 

Turma Recursal adota o entendimento de que devem ser reformadas 

apenas as indenizações fixadas em valores ínfimos ou exagerados, a fim 

de prestigiar as decisões dos Juizados e proteger o sistema. No caso em 

análise, a indenização foi arbitrada levando em conta as particularidades 

do caso concreto, não havendo demonstração de equívoco na análise de 

fatos e provas. 9. Dessa forma, não merece prosperar o pedido para 

redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, que foi 

corretamente arbitrado na quantia de R$ 7.000,00. 10. Destarte, a 

sentença atacada merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, 

nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.(Recurso 

Cível, Nº 71008695199, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 26-09-2019) Portanto, a 

reclamada não se desincumbiu de ônus, a teor do que preceitua o art. 373, 

II do CPC, enquanto a parte requerente fez provas dos fatos constitutivos 

de seu direito. Quanto aos danos morais, na hipótese, resta incontroverso 

que atraso de voo por período de aproximadamente 10 ( dez) horas, é 

capaz de afligir a qualquer ser humano, pois há desrespeito a direito de 

personalidade, não só a tranquilidade psíquica, mas também as mais 

comezinhas necessidades de higiene, alimentação, repouso, ausência da 

efetiva informação e assistência que eram devidas pela ré. Outrossim, foi 

causa de transtornos, frustrações e aborrecimentos que não podem ser 

considerados meros dissabores do cotidiano, conforme pacífica 

orientação jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ATRASO DE 

VOO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

Configurada falha na prestação do serviço, em razão do atraso do voo e 

perda das conexões. Indenização por danos materiais de acordo com a 

prova dos autos. É devida a indenização a título de dano moral por atraso 

de voo. Dano moral in re ipsa. Quantum mantido. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70059545590, Décima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, 

Julgado em 05/11/2014) Verificada a relação jurídica e a obrigação de 

reparar o dano causado, resta fixar o valor. Nessa esteira, o Código Civil 

estabelece que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944), além disso critérios doutrinários e jurisprudenciais orientam o 

juiz na tarefa de determina o quantum, asseverando que deve-se 

observar a situação econômica das partes, a intensidade de sofrimento 

imputado ao lesado, o grau de culpa ou dolo do ofensor, os benefícios 

advindos do ato lesivo, entre outros. Por fim há que se ter em mente ainda 

o caráter reparador, punitivo e pedagógico, com vistas a desestimular a 

repetição da conduta. No caso concreto, tomando como parâmetro os 

critérios acima referidos, entendo que a fixação do quantum indenizatório 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), é suficiente para reparar, nos limites do 

razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para o fim de CONDENAR a empresa ré a pagar à parte 

autora, a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), com aplicação de juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, que incidirão a partir da data do evento danoso, e correção 

monetária pelo índice INPC/IBGE a contar do arbitramento, conforme 

súmulas 54 e 362 do STJ. 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, na forma do artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015. Retifique-se a autuação para constar no polo 

passivo TAM LINHAS AÉREAS S.A Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027376-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LAMIM DE SOUZA FILHO OAB - RJ153076 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ESTETICA E EMAGRECIMENTO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA GONCALVES CALDAS OAB - 075.987.169-86 (REPRESENTANTE)

WOLNEY BUENO DIAS OAB - 050.996.301-38 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

AUREA GONCALVES DA SILVA OAB - RJ222787 (ADVOGADO(A))

WILIAN DE ANDRADE MATIAS OAB - 077.275.977-40 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027376-71.2019.8.11.0041 Vistos e etc. Antes do 

recebimento da inicial, a parta autora noticiou o erro na distribuição e o seu 

interesse de que o processo tramite perante o Juizado Especial, 

formulando pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 200, 

parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de 

abril de 2020 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021102-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ROSA ROQUES (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021102-28.2018.8.11.0041 AUTOR(A): JOSUE 

ROSA ROQUES 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 manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 28 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 
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Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000123-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CRISTIANO ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-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 Processo n. 1000123-11.2019.8.11.0041 AUTOR(A): RAFAEL 

CRISTIANO ALVES DE SOUZA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA CERTIDÃO Certifico e dou fé, que na 

presente data o Perito Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel, CRM 2949, 

onde intimado, indicou para perícia o dia 24/07/2020 a partir das 12:00 

horas, onde serão atendidos por ordem de chegada. Ademais indicou o 

endereço do consultório como sendo Rua Dom Aquino, nº 355, Bairro Dom 

Aquino, Cuiabá/MT, Hospital Sotrauma, telefone para contato: 

3624-9211/99981-8057. Posto isso, intimo as partes para comparecerem a 

perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente. Cuiabá - MT, 28 de abril de 2020 Servidor(a) / 

Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028126-73.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO MOURA (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))

 

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. 

Cuiabá - MT, 29 de abril de 2020. (assinatura eletrônica) Servidor (a) / 

Gestor(a) Judiciário da Nona Vara Cível

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029821-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILTON PEDROSO LINO (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 requerida para manifestar sobre o laudo pericial - audiência de 

conciliação, no prazo de 15 dias. Intimo a parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 06/02/2020. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0028029-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO BARBOSA COELHO OAB - 626.848.921-72 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDE DIAS DE MOURA (LITISCONSORTE)

GEIRE LUCE DE SOUZA MOURA (LITISCONSORTE)

 

Considerando que até o momento não houve a citação dos Requeridos 

indicados na Inicial nem dos confinantes do imóvel, INTIMO a parte 

Requerente para que apresente detalhamento do endereço dos 

Requeridos, bem como indique o endereço completo dos Confinantes do 

imóvel para possibilitar a devida citação de todos sem equívocos.

Intimação 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)

 

Considerando a Nota de Devolução juntada nos autos pelo Cartório de 

Porto Velho (ID n. 28334209), INTIMO o Embargante para que efetue o 

pagamento dos emolumentos junto àquela serventia e comprove nos autos 

o cumprimento da ordem de cancelamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 0002539-23.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (EXEQUENTE)

ROBERTO MOTTA (EXEQUENTE)

LUIZ PICCININ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SANDOVAL GONCALVES (EXECUTADO)

PAULO FRANCO DE GODOY BELFORT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT8303-O 

(ADVOGADO(A))

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE FREITAS PEREIRA OAB - MT6230-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte Exequente para depositar o valor das diligências ou oferecer 

os meios para cumprimento do Mandado de Avaliação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0014819-26.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA PATRICIA MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT19685-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))
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FRANCIANE SPIGUEL DA SILVA OAB - MT11015-O (ADVOGADO(A))

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT6357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR DE ALBUQUERQUE (EXECUTADO)

ALBERTO PINHEIRO MACHADO (EXECUTADO)

ENEAS YONEZAWA (EXECUTADO)

DARLENE MARIA FAVA YONEZAWA (EXECUTADO)

DROGARIA CUIABA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE OAB - MT1119-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a Exequente para depositar o valor das diligências ou oferecer os 

meios para cumprimento do Mandado de Penhora.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1033439-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI OAB - MT18806-O 

(ADVOGADO(A))

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F1 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REU)

 

Certifico que a Guia de Depósito de Diligências juntada pelo Requerente 

contempla apenas endereços em Várzea Grande e não para o bairro 

Goiabeiras em Cuiabá onde se localiza o imóvel a ser Imitido, assim, INTIMO 

a Requerente para que apresente a Guia devidamente preenchida, bem 

como indique os demais endereços caso pretenda citar a Requerida em 

local diverso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044863-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ROSANE DA SILVA NUNES BRESCANSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GEORGIA BRUN GOUVEA OAB - RS45111B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA GRIBLER - ME (REU)

 

Intimo a Requerente para depositar o valor das diligências ou oferecer os 

meios para o cumprimento do Mandado de Citação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052738-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DE SOUZA BARROS VITAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1052738-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

RENATA DE SOUZA BARROS VITAL REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 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 27/07/2020 às 11:30 

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

Certidão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028321-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

SERGIO ADIB HAGE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BAPTISTA DE ANDRADE (REU)

JOSEPH YACOUB ABBOUDI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1028321-29.2017.8.11.0041 AUTOR(A): SERGIO 

ADIB HAGE, CID IMOVEIS EIRELI - EPP REU: JOAO BAPTISTA DE 

ANDRADE, JOSEPH YACOUB ABBOUDI 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 correspondência 

devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 24 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1026677-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIOS CECI E PERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS CAVALCHI RIBEIRO SCHWARTZ OAB - SP252689 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA APARECIDA FAVARO SIQUEIRA OAB - SP203721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLESIO AMARAL SIMOES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1026677-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO EDIFICIOS CECI E PERI REQUERIDO: CLESIO AMARAL 

SIMOES 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, 24 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1031724-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INSPETORIA SAO JOAO BOSCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CICERO CAVALCANTI MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1031724-69.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

INSPETORIA SAO JOAO BOSCO REQUERIDO: MANOEL CICERO 

CAVALCANTI MELLO 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, 24 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019923-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YPE MOVEIS E DECORACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO JUSTINO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1019923-25.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: YPE 
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MOVEIS E DECORACOES LTDA EXECUTADO: LEANDRO JUSTINO 

ESPIRITO SANTO 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, 24 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021291-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CALDAS LUDGERO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1021291-69.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: MRV 

PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA EXECUTADO: 

ANDERSON CALDAS LUDGERO 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, 24 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029183-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCHAUREN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT17276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA CEBALHO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1029183-29.2019.8.11.0041 EXEQUENTE: CLAUDIO 

SCHAUREN - ME EXECUTADO: POLIANA CEBALHO DE ARRUDA 

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, 24 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016570-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO DAL AGNOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCHELLI CHRISTIANE WEISSHEIMER OAB - RS79069 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEDI TEREZINHA DE GODOY MACHADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1016570-11.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

MAURICIO DAL AGNOL REQUERIDO: CLEDI TEREZINHA DE GODOY 

MACHADO 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, 24 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1034925-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1034925-06.2017.8.11.0041 AUTOR(A): ACOFER 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: BENEDITO PEREIRA DA SILVA 

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, 24 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1018524-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA SALEM GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUERLI BATISTELLO LINO (REU)

LAUDNIR LINO ROSSI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1018524-92.2018.8.11.0041 AUTOR(A): FLAVIA 

SALEM GONCALVES REU: LAUDNIR LINO ROSSI, QUERLI BATISTELLO 

LINO 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, 24 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007294-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KALIL CALONGA DAHROUG (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1007294-19.2019.8.11.0041 AUTOR(A): 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. REU: KALIL CALONGA 

DAHROUG 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 correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 24 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011588-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AAS AGRO-INDUSTRIAL LIMITADA - ME (REQUERIDO)

AILTON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1011588-17.2019.8.11.0041 REQUERENTE: 

ABC-INDUSTRIA E COMERCIO S/A-ABC-INCO REQUERIDO: AAS 

AGRO-INDUSTRIAL LIMITADA - ME, AILTON SANCHES 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, 24 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1021537-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEDROSO ALMEIDA (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 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 Processo n. 1021537-65.2019.8.11.0041 AUTOR(A): FERNANDO 

PEDROSO ALMEIDA 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 manifestar sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá 

- MT, 29 de abril de 2020. Assinatura Eletrônica Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) da Nona Vara Cível

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036624-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MATIAS BORGES (EXECUTADO)

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1036624-95.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: ALPHA 

MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EXECUTADO: 

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME, MATIAS 

BORGES 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, 27 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008460-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1008460-57.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

TRANSPORTADORA VALE DA SERRA LTDA REU: DIEGGO BRUNO PIO DA 

SILVA 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 correspondência devolvida, no prazo de 05 dias. Cuiabá - MT, 27 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030950-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA CATAFESTA (REU)

GILBERTO CESAR CATAFESTA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1030950-39.2018.8.11.0041 AUTOR(A): HOSPITAL 

DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REU: RAFAEL OLIVEIRA 

CATAFESTA, GILBERTO CESAR CATAFESTA 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, para 

que seja expedido no mandado. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037677-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA PRYSCYLLA FARIA PEREIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1037677-14.2018.8.11.0041 AUTOR(A): PRIME 

INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. REU: KARLA PRYSCYLLA 

FARIA PEREIRA 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, 27 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) 

Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTINA PEREIRA DA SILVA GONCALVES (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 Processo n. 1001050-74.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOYCE 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA GONCALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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. E, intimação para as partes manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001050-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE CRISTINA PEREIRA DA SILVA GONCALVES (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 Processo n. 1001050-74.2019.8.11.0041 AUTOR(A): JOYCE 

CRISTINA PEREIRA DA SILVA GONCALVES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA 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. E, intimação para as partes manifestarem sobre a perícia 

realizada na central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 

de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040306-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENY FERREIRA (AUTOR(A))

F. F. A. (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1040306-58.2018.8.11.0041 AUTOR(A): F. F. A., 

ROSENY FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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. E, intimar as partes para 

manifestar sobre o laudo pericial feito na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 2020 Servidor(a) / Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001967-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES NOLASCO (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 Processo n. 1001967-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ 

FERNANDO RODRIGUES NOLASCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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. E, intimar as partes para manifestar sobre a perícia realizada na 

central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 

2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001967-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO RODRIGUES NOLASCO (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 Processo n. 1001967-93.2019.8.11.0041 AUTOR(A): LUIZ 

FERNANDO RODRIGUES NOLASCO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGURO E CIA 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. E, intimar as partes para manifestar sobre a perícia realizada na 

central de conciliação, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 27 de abril de 

2020 Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES DE SOUZA 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 Processo n. 1001323-53.2019.8.11.0041 Erro de intepretação na 

linha: ' #{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr ': 

E r r o r  P a r s i n g :  #

{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 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 intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 29 de abril de 2020 (assinatura eletrônica) 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001323-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON GONCALVES DE SOUZA 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 Processo n. 1001323-53.2019.8.11.0041 Erro de intepretação na 

linha: ' #{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr ': 

E r r o r  P a r s i n g :  #

{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Impulsionamento 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 intimando as partes para 

manifestarem sobre a perícia realizada na central de conciliação, no prazo 

de 15 dias. Cuiabá - MT, 29 de abril de 2020 (assinatura eletrônica) 

Servidor(a) / Gestor(a) Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0018050-17.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT12856-O (ADVOGADO(A))

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVI RODRIGUES RIBEIRO OAB - DF23455 (ADVOGADO(A))

 

0018050-17.2013.8.11.0041 EXEQUENTE: CARLOS EDUARDO VILA DE 

ARRUDA EXECUTADO: PAULO NOGUEIRA DE CARVALHO 

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 dar o devido andamento dos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Cuiabá - MT, 29 de abril de 2020. 

(assinatura eletrônica) Juliana Gonçalves de Melo Ribeiro da Silva Kido 

Analista Judiciária

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1016135-66.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS MILITARES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE KLEBER DUARTE SANTOS (REQUERIDO)

RICARDO ALMEIDA GIL (REQUERIDO)

 

Visto. Proceda-se o cadastro no sistema do valor da causa (R$ 1.000,00) 
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Dê-se vista com urgência ao Ministério Público, após, volte-me concluso 

para análise do pedido liminar. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016890-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCINI CORREA DA SILVA OAB - MT24370-O (ADVOGADO(A))

FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO OAB - MT20572-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016890-32.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: CAVALLI E SANTOS LTDA 

Vistos. Redesigno a audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, às 

10h30min, que será realizada na Central de Conciliação deste Fórum. 

Considerando ter restado infrutífera as tentativas de citação anteriores, e 

tendo a requerente apresentado novo endereço, cite-se e intime-se a ré 

para comparecer à audiência no endereço apresentado pela autora ID 

30994130, nos termos do despacho inicial. Intime-se o autor, através de 

seu advogado para comparecerem à audiência, nos termos do despacho 

inicial. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001460-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDMAR DA SILVA BARCELOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO OAB - SP199085-O 

(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: 1028772-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA OAB - MT15357-A (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: 1018973-50.2018.8.11.0041

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))

 

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: 1043274-61.2018.8.11.0041

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))

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036328-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASBANCO SA BANCO COMERCIAL EM LIQUIDACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO CICCONE OAB - SP90262 (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).
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001448-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1026063-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LABORATORIO SANTA ROSA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(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: 1054582-60.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE RODRIGUES DE BASTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-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 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: 1014491-25.2019.8.11.0041

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))

 

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: 1008718-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LUCIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-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: 1010761-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS SOSSAI DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DIOGO DUTRA FILHO OAB - MT0012960A (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: 1006746-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA LEITE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A 

(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))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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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: 1015900-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TESHEINER CAVASSANI OAB - SP71318 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA (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 IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1021923-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE OLIMPIO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CARVALHO DIAS OAB - MT8493/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALLON CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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: 1017682-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-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 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: 1019738-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-B (ADVOGADO(A))

JESSICA FRANCISQUINI OAB - MT18351-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO FERREIRA VILAS BOAS CAVERNAS - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1058833-24.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT11166-O (ADVOGADO(A))

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT12261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J F COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (REU)

 

Nos termos da CNGC/MT, impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora 

para, no prazo de 5 dias, apresentar comprovante de pagamento para 

expedição de certidão, conforme decisão de Id. 27824006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0035248-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLIO SILVA SANTANA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

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

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

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre 

o laudo pericial, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045707-94.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SETARO OAB - MT234495-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILUB COMERCIO DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LUIS HENRIQUE ZERWES - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0044595-90.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENI MORARI DE ANDRADE (AUTOR(A))

LENISE SANTOS GHISI (AUTOR(A))

DEUSDETE SOARES GHISI (AUTOR(A))

SAMOEL DE JESUS BARBOSA (AUTOR(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA OAB - MT22716-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARINEZ GOMES SOLDATELLI (REU)

SOLDATELLI & SOLDATELLI LTDA - ME (REU)

JEAN SOLDATELLI (REU)

JONES ANGELO SOLDATELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 
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(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0040508-91.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GBF NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

FERNANDO MAGGI SCHEFFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIO SPAGNOLLO OAB - MT22497-O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA OAB - MT11004-B (ADVOGADO(A))

RENATA PEREIRA PIMENTEL OAB - MT10504-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO ROSSATO OAB - MT8810-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATILDES FERREIRA DE ANDRADE (REU)

COIMBRAL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

JOSE NERY DE ANDRADE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HELENA RODRIGUES VERAS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

KELLY DA COSTA CAMPOS VERAS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

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: 0025132-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO FERREIRA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RODRIGUES SILVA OAB - MT20803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DALMO NASCIMENTO FILHO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MARCELO CAVASSANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SIMONI RENEE GUERREIRO DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CRISTIANE CAVASSANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0038112-44.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BRAUN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

J. ROCHA IMOVEIS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0001319-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO MOREIRA DOS SANTOS DINIZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANSELMO CURSINO JORGE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER MARINHO DE ARAUJO OAB - MT10882-O (ADVOGADO(A))

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-O (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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 0037046-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CHUCRALLAH NASR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA OAB - MT2552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VERAO DELGADO (REU)

LUIZ CLAUDIO SOARES FERREIRA (REU)

VERAO COMERCIO E SERVICOS EM TELEFONIA LTDA - ME (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça (id. 

26737193 - pág. 04), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003219-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-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: 1001200-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NUNES DE SOUZA (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 29 de maio de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade intimar as partes para especificarem provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 05 dias. Processo: 
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1001200-26.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: FABIANA 

NUNES DE SOUZA ADVOGADO: JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN 

Parte Ré: RÉU: CLARO S.A. ADVOGADO: AOTORY DA SILVA SOUZA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041983-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE GOMES LEVENTI (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 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: 1028128-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIRA THAIARA MARTINS FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento 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: 1016188-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FRANCISCO TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1033720-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CLAUDINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento 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: 1033591-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PEREIRA 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:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento 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: 1019777-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LAURINDO 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora para, no prazo de 5 dias, 

se manifestar sobre o pagamento voluntário. Deverá a parte interessada, 

sendo o caso, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos 

necessários à expedição do alvará eletrônico.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 0049221-55.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA MOTTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CASTRO GARCIA OAB - MT13460-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBEL CONSTRUTORA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA (REU)

CLEONICE GUERRA SILVA (REU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 0021394-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J TOLEDO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO RAIMUNDO BADARÓ DE ALMEIDA SOUZA OAB - BA0022772A 

(ADVOGADO(A))

VALERIA BAGNATORI DENARDI OAB - SP201516-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)
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AMAZONIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre as certidões do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0016708-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ROSA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA BARBOSA DO AMARAL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANA MARIA LUCCAS DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015612-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ABRAHAO ISSA NETO OAB - SP83286 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015612-54.2020.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIRCEU DE FREITAS QUEIROZ REU: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE 

SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos. A parte autora 

informa o descumprimento da liminar (ID 31469663), assim, intime-se a 

requerida, através de seu advogado, para se manifestar sobre o alegado, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Na oportunidade, concedo o mesmo 

prazo acima mencionado para que a requerida proceda a regularização 

processual, conforme postulado ID 31361477. Decorrido o prazo, 

certifique-se e volte-me concluso para deliberações. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010771-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DIAS DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010771-84.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDMILSON DIAS DE MORAES REU: AGUAS CUIABÁ S/A Visto. Em 

cumprimento ao art. 485, § 7º, do CPC, mantenho a sentença de ID 

13853033 por seu próprio fundamento. Cite-se o Apelado para apresentar 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 331, §1º do 

CPC). Após, apresentadas ou não as contrarrazões, proceda-se à 

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

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

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016080-52.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE OAB - SP138636 (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 1016080-52.2019 Vistos. Converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da requerida para se manifestar sobre informações 

de id. 31470507, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, volte-me os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020685-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020685-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIA DOS SANTOS CHAVES REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Visto. Considerando que o parecer do Ministério Público (ID 

31439720) ratifica todos os atos anteriores proferidos no feito, 

certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo manifestação do 

requerente, arquive-se com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0027615-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA OAB - 03.476.876/0001-05 

(REPRESENTANTE)

ANTONIO FERNANDO MANCINI OAB - MT1581-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILLIARD AUGUSTO DE LIMA (REQUERIDO)

FRANCISCO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o autor, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça - id. 

26940377, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0031179-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA GOMES BRANDAO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA ESMERALDA BRANDAO DE SA OAB - MT13749-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 
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CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s) para efetuar o pagamento de sua quota parte dos 

honorários periciais, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0022070-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA MARIA CASTRO DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT9235-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

deverá a parte interessada na realização da perícia comprovar o depósito 

dos honorários, nos termos da decisão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0026526-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILENE ALESSANDRA TEIXEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON ADRIANE DE SOUZA OAB - MG86343-O (ADVOGADO(A))

TALES HENRIQUE ULHOA OAB - MG134007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO ITAUCARD S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA DENUZZO OAB - MT253384-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1018001-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO GONTIJO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO ADRIANO MENDONCA OAB - MT23872/O-O (ADVOGADO(A))

ADRIANA VALENTIN DE SOUZA OAB - MT19769/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR PEREIRA DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1018001-12.2020 Vistos. Com relação ao pedido de tutela de 

evidência, imprescindível destacar que a concessão liminar 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; Ocorre que na hipótese dos autos o autor baseia-se 

seu pedido no inciso IV do art. 311 do CPC, razão pela qual a sua 

apreciação se dará após a apresentação da peça contestatória. Em razão 

da indisponibilidade de pauta na agenda eletrônica compartilhada, deixo de 

designar audiência de conciliação. Cite-se a parte requerida para 

contestar, no o prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC). Se não ofertar 

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

pela parte autora (art. 344, CPC). Concedo os benefícios da Justiça 

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

artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC. Expeça-se o necessário para 

cumprimento no plantão. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1036017-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS OAB - MT1815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036017-82.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JONIL DOMINGOS DA SILVA CAMPOS REQUERIDO: BANCO 

DO BRASIL SA Visto. Por se tratar de processo com prioridade na 

tramitação (idoso), procedo ao julgamento da lide (art. 12, § 2º, VII, do 

NCPC). Jonil Domingos da Silva Campos ajuizou Ação de Indenização de 

Danos Morais c/c Restituição de Valores em desfavor de Banco do Brasil 

S.A, ambos qualificados nos autos, alegando que o requerido efetua 

descontos referentes a empréstimos de sua conta, todavia, assevera que 

desconhece a contratação junto ao mesmo e que não autorizou qualquer 

desconto. Requer a procedência da demanda para que a parte ré seja 

condenada a devolver os descontos realizados de R$ 27.606,76 (Vinte e 

sete mil, seiscentos e seis reais e setenta e seis centavos) e que seja 

condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, e nas 

verbas de sucumbência. O réu apresenta contestação (Id. 17399160), 

alegando preliminarmente, impugnação ao pedido de justiça gratuita, 

inépcia da inicial, e falta de interesse de agir. No mérito, pugna pela 

improcedência da ação, ao argumento que houve a devida contratação 

pela parte autora; que a operação é válida, não havendo falar em ato 

ilícito, consequentemente dever de indenizar. Réplica no arquivo de Id. 

18153992. Instadas as partes a especificarem as provas (Id. 22079132), 

ambas requereram o julgamento antecipado da lide (Ids. 24724500 e 

24855647). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Insta salientar que o 

pedido de gratuidade da justiça pode ser requerido na inicial, contestação, 

em petição para 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 juntou, somente, declaração de hipossuficiência, não juntando 

declaração de imposto de renda, se omitindo acerca da existência de 

outros bens. Todavia o requerido 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. Já se decidiu: “PROCESSO CIVIL. 

IMPUGNAÇÃO à ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE 

PROVA EM CONTRÁRIO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DECLARADAS. I 

- O DIREITO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO 

É APENAS PARA O MISERÁVEL, E PODE SER REQUERIDO POR AQUELE 
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QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE PAGAR AS CUSTAS PROCESSUAIS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO E DE 

SUA FAMÍLIA. PRECEDENTES. II - O ESCOPO DA GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA É ASSEGURAR A TODOS O ACESSO AO JUDICIÁRIO, 

CONFERINDO EFICÁCIA AOS COMANDOS CONSTITUCIONAIS 

INSCULPIDOS NOS INCISOS XXXV E LXXIV DO ART. 5º DA CARTA DA 

REPÚBLICA. III - AO IMPUGNANTE INCUMBE O ÔNUS DE PROVAR 

CABALMENTE A INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IV - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJDF - Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal, 242930, 3ª Turma Cível, Relator: NIDIA CORREA LIMA, 

04/05/2006) Assim, diante dos fatos e fundamentos acima expostos, 

indefiro o pedido formulado em relação a impugnação à justiça gratuita. 

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 ao seu pedido. Desse modo, rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial. Em relação a falta de interesse de agir, verifica-se que a alegação 

se confunde com o mérito, o que será analisado a seguir. O caso deve ser 

analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a 

caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). O requerido assevera que a parte requerente efetuou 

alguns empréstimos, e ratifica que foi descontado valores do cheque 

especial do autor. Consta dos autos contrato de adesão de produtos e 

serviços, contudo, existem cláusulas gerais no presente contrato, e não 

empréstimos especificados, e inexiste cláusula prevendo o desconto de 

empréstimo sob o valor de cheque especial. Ressalta que o contrato de id. 

17399353 demonstra que o autor aderiu a conta corrente, conta 

poupança, cartão BB visa Electron, cheque ouro, cartão de crédito, bem 

como informa que ele possui limite de R$ 5.165,00 para CDC automático, 

contudo, não demonstra empréstimos específicos. No caso em concreto, a 

parte autora também não colacionou aos autos o mínimo de prova para 

desconstituir o empréstimo que alega não ter sido feito por ela, ao 

contrário, a mesma se contradiz, pois, afirma que contratou CDC vinculado 

ao seu 13°, e depois contratou outro empréstimo para cobrir o primeiro que 

teria feito, contudo, logo após, afirma que o empréstimo foi feito pela parte 

requerida. Pois bem. Vislumbra-se que a parte autora deve colacionar o 

mínimo de provas para embasar seu pedido no tocante a realização de 

empréstimos pela requerida sem o seu consentimento. Por outro lado, a 

parte autora demonstra que foi descontado de seu cheque especial, 

valores referentes a empréstimos, no Id. 16029131, o que não ocorreu. 

Nesse sentido: “UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL PELA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DAS PARCELAS EM 

ABERTO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO. EXCESSIVA 

ONEROSIDADE AO CONTRATANTE. RECONHECIDA. A instituição 

financeira ao promover o recebimento das prestações em aberto 

utilizando-se do limite do cheque especial agiu em flagrante 

desconformidade com o ordenamento jurídico, já que não demonstrou ter 

autorização do mutuário para assim proceder. (...)”. (TJ – PR – APL – 

00017777420158160001 – data da publicação: 20-06-2018). Portanto, a 

parte requerida possui direito de que seja realizado o pagamento dos 

valores descontados referente ao cheque especial, tendo em vista, ter 

sido feito sem autorização. Ressalta-se que os valores demonstrados de 

descontos de cheque especial perfazem o montante de R$ 3.554,06, os 

quais devem ser ressarcidos em dobro a parte autora. Em relação ao 

pedido de danos morais, verifica-se que não consta nos autos qualquer 

documento que comprove que o nome da parte autora foi negativado, é 

importante frisar que a indenização por dano extrapatrimonial tem 

cabimento nos casos em que ocorre violação a algum dos direitos de 

personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida 

privada, etc. (art. 5º V e X, da Constituição Federal) e, não se tratando de 

caso de dano in re ipsa (tal como acontece nas hipóteses de negativação 

indevida), deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os 

elementos apresentados pelas partes. Nesse sentido: “AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO. DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. ABALO DE 

ORDEM PSÍQUICA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. 

Recurso interposto contra a parte da sentença que julgou improcedente a 

ação de indenização por danos morais movida pela apelante. 2. Dano 

moral não caracterizado no caso concreto. Ausência de negativação do 

nome da autora. 3. Conduta irregular da ré que gerou transtornos e 

aborrecimentos, não tendo sido demonstrado, contudo, abalo aos direitos 

de personalidade capaz de gerar o dever de indenizar. 4. Apelação da 

autora não provida”. (TJ-SP - APL: 09015571720128260506 SP 

0901557-17.2012.8.26.0506, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de 

Julgamento: 17/11/2015, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/11/2015). Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Jonil 

Domingos da Silva Campos em desfavor de Banco do Brasil S.A, e 

condeno o réu a devolver em dobro todos os valores debitados do cheque 

especial da parte autora que perfazem o montante de R$ 3.554,06, 

devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês, ambos a partir de cada desembolso. Em razão da sucumbência 

recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, condeno cada parte ao 

pagamento de 50% 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. Transitada em julgado, arquive-se 

o processo, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. 

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028409-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIL PREZA REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Vistos. Designo o dia 12/12/2019, às 12h00min 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 
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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. Defiro a prioridade de tramitação, nos moldes do art. 

1.048, inciso I do CPC, vez que a parte autora é idosa. Cumpra-se. Cuiabá 

– MT, 08 de julho de 2019. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Intimação 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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1024605-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JESSICA MARIA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA Vistos. Recebo a emenda à inicial. Proceda a secretaria a inclusão de 

Pedro Rafael da Silva Chagas no polo ativo do feito. Designo o dia 

12/12/2019, às 11h28min 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. Defiro a prioridade de tramitação, nos moldes do art. 1.048, II 

do CPC. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 08 de julho de 2019. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0006574-21.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY ARRUDA MARTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT9106-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA JESUS ARAUJO OAB - MT22710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA OAB - PR39549 (ADVOGADO(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT7585-O (ADVOGADO(A))

Ricardo Batista Blasi OAB - MT12249-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 0006574-21.2009.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOACY ARRUDA MARTINHO EXECUTADO: EUCATUR EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos. O exequente 

postula ID 25922050 pela penhora on-line em contas da executada, bem 

como de sua matriz e filiais, considerando que pelo contrato social de ID 

25921758, a empresa executada Eucatur, possui matriz em Cascavel/PR 

com o CNPJ 76.080.738/0001-78, e duas filiais com os seguintes CNPJs 

76.080.738/0031-93 e 76.080.738/0054-80, conforme parágrafo primeiro 

da cláusula quarta do mencionado documento. Assim, considerando que 

não há mais controvérsia acerca do valor da dívida, que a ordem de 

preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC 

autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado[1], bem 

como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça), defiro o pedido de nova tentativa de penhora on-line nas contas 

da executada, bem como de sua matriz e filiais, conforme acima disposto. 

Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DO 

DECISUM QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– MÉRITO – POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BENS DA EMPRESA MATRIZ 

VIA BACENJUD – ENTENDIMENTO PACÍFICO – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça consolidou 

entendimento no sentido de que a matriz responde por débitos da filial e 

vice-versa, o que afasta a plausibilidade do direito alegado. Com efeito, a 

filial é espécie de estabelecimento empresarial, que compõe o acervo 

patrimonial de uma única pessoa jurídica. Isso porque possuem os 

mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz . Ou 

seja, é considerada pela doutrina majoritária como uma universalidade de 

fato, não ostentando personalidade jurídica própria. Assim, se a parte não 

traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade 

de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a 

manutenção da decisão. (TJMT, 1010380-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no 

DJE 12/11/2019) grifo nosso. A ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud 

será emitida no gabinete, no valor de R$ 85.554,26, conforme cálculo de ID 

25922050, e a resposta seguirá anexa a essa decisão. Convém registrar 

que o sistema Bacenjud tem por característica a transmissão simultânea 

da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições 

bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da 

quantia de R$ 85.554,26, determino que se proceda a imediata liberação 

das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo bloqueio 

de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de 

Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da 

CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha 

constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, 

no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3º, CPC). Caso o valor 

bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será 

imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, 

não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, 

inclusive, para saldar as custas processuais. Restando a busca pelo 

Bacenjud negativa ou parcial ao valor do débito, defiro: a) a pesquisa no 

Sistema RENAJUD acerca de veículo em nome da parte executada, cuja 

resposta segue anexa a essa decisão. Em seguida, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre elas, no prazo de 5 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo e mantendo-se inerte o credor, arquive-se o processo 

com as baixas e anotações devidas, até nova manifestação. Cumpra-se. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito [1] Art. 854. Para 

possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, 

o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao 

executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema 

eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro 

nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do 

executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1060035-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA TERESA PALMA DE ARRUDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ORRO OAB - MT27349/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1066035-36.2019 Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória Cumulada 

com Indenização por Dano Moral, com pedido de tutela provisória de 

urgência antecipada e antecedente, via petição simples (art. 303 do CPC) 

ajuizada por Ana Teresa Palma de Arruda em desfavor do Banco Itaú 

Consignado S.A., alegando que foi creditado em sua conta corrente em 

05.11.2019, 4 (quatro) depósitos originados do banco requerido, nos 

valores de R$ 1.791,62, R$ 1.802,18, R$ 1.973,31 e R$ 3.895,37, no total 

9.462,48 (nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito 

centavos), afirma que o requerido informou que trata-se de empréstimos 

consignados para quitar outros empréstimos da autora e que o valor 

remanescente foi depositado na conta da autora. Ressalta que as 

assinaturas dos contratos são falsas, vez que não pactuou os referidos. 

Requer a concessão da tutela antecipada para que o requerido se 

abstenha de realizar as cobranças mensais em razão dos empréstimos 

consignados realizados em nome da autora, sob pena multa. Requer ainda 

prazo para aditamento do seu pedido principal, nos termos do art. 303, I do 

CPC. Inicialmente, deve registrar que apesar da ação interposta ter a 

nomenclatura de ação declaratória, a autora não apresenta os pedidos 

principais, apenas a tutela antecedente. 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 não há qualquer prova acerca dos fatos narrados pela autora, ou 

seja, é necessária a dilação probatória acerca da formalização ou não dos 

pactos pela autora. Ressalta-se inclusive que apesar da autora afirmar 

que os depósitos em sua conta corrente são indevidos, não postulou pela 

consignação dos mesmos em juízo. Ademais, também não restou 

demonstrado que o réu não poderá restituir os valores supostamente 

indevidos e corrigidos, em eventual sentença de procedência. Nesse 

contexto, ausentes os requisitos do art. 300 e 303, do Novo Código de 

Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecedente 

formulado pela autora. Nos termos do artigo 303, § 6º, do NCPC, a autora 

tem o prazo de 05 dias para aditar a sua inicial, sob pena de indeferimento 

e extinção do pro-cesso sem resolução do mérito. 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1054845-92.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FRANCISCO CHAGAS SILVA DE SOUSA OAB - 002.527.373-69 

(REPRESENTANTE)

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(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: 1054845-92.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: R. C. D. S. S. REPRESENTANTE: 

FRANCISCO CHAGAS SILVA DE SOUSA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ROGERIO 

COSTA DOS SANTOS SOUSA, menor representando por seu genitor 

FRANCISCO CHAGAS SILVA DE SOUSA, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório (DPVAT) com 

Pedido de Exibição de Documentos em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 22/11/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, bem 

como a efetuar o pagamento de juros e correção monetária sobre o valor 

pago administrativamente, 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, informa a exibição voluntária dos 

documentos solicitados, a necessidade de adequação do valor da causa, 

e a falta de interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em 

sede administrativa. No mérito alega a improcedência dos pedidos iniciais 

devido à regularidade do valor pago administrativamente, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, o valor pago em sede administrativa, 

responsabilidade pela prova pericial, a não incidência de correção 

monetária devido o não esgotamento do prazo legal administrativo, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 29075547). 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 com abatimento do valor pago 

administrativamente. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 
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ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que o 

recebimento em questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO 

DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)” (TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

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

trânsito em 22/11/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ROGERIO COSTA DOS SANTOS SOUSA 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, bem como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro 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); Todavia, a parte 

autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

como consta ID 26403446, assim faz jus ao valor remanescente de R$ 

3.037,50 (três mil trinta e sete reais e cinquenta centavos). A requente 

postula ainda pela aplicação de correção monetária e juros moratórios 

sobre o pagamento administrativo, a partir da data do evento danoso, de 

acordo com a Súmula 580 – STJ. Entretanto, a Lei nº 6.194/74 dispõe que 

no âmbito administrativo a correção monetária e os juros moratórios 

apenas incidirão caso seja extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto 

para o pagamento. Vejamos: “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, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...) § 7o Os valores 

correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do 

prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à 

correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e 

juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação 

específica de seguro privado.” (negritei). Assim, levando-se em conta que 

o pagamento ocorreu dentro do prazo estabelecido em lei, de acordo com 

os documentos apresentados pela requerida ID 28755336, não há que se 

falar em correção monetária, nem mesmo em juros moratórios. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRAZO LEGAL OBSERVADO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO - Conforme 

entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp. nº 1.483.620/SC, em se tratando de indenização por 

morte ou invalidez decorrente do Seguro DPVAT, a atualização monetária 

que deve operar-se desde a data do evento danoso é devida apenas 

quando excedido o prazo de 30 dias para o pagamento da indenização. 

Realizado o pagamento da indenização no tempo e modo previsto, não há 

que se falar em incidência de correção monetária. (TJ – MG – AC: 

10000180079451001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de 

Julgamento: 12/03/2018, Data de Publicação: 14/03/2018)” Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, no caso de invalidez ou morte, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.037,50 (três mil trinta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Intime-se o Ministério Público (art. 178, II do CPC). Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038698-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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NATAL MARAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038698-88.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NATAL MARAIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

julgamento. NATAL MARAIA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

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

Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

acidente de trânsito em 06/06/2019, que lhe ocasionou invalidez 

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

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem como o pagamento a título de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, 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 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

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

29327955). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica e a manifestação da parte autora quanto 

à essa. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 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 juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 06/06/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que NATAL MARAIA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de 

residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Ressalta-se que o laudo médico produzido em mutirão 

quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para ser 

utilizado em sentença, não havendo apontamentos precisos de possíveis 

erros ou obscuridades na conclusão do perito, não necessitando, 

portanto, de complementações, estando o presente feito devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda 

que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 
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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 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

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

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

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

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação ao pedido de danos morais, 

é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os 

casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 

preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.” 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034817-06.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY 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:

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: 1034817-06.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELY APARECIDA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. FRANCIELY APARECIDA DA SILVA, qualificado 

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

pedido de danos morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 24/05/2019, 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 28876592). 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, à 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 31547477. 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, 
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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 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 24/05/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que FRANCIELY APARECIDA DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 1º dedo do 

pé esquerdo de residual intensidade avaliada em 10%, permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). 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 10% de invalidez permanente parcial incompleta do 1º dedo do pé 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 10%. Desse modo, 10% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 135,00 

(cento e trinta 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 
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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$ 135,00 (cento e trinta 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: 1026367-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEIBIANE GESSICA PEREIRA NOBRE (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: 1026367-74.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DEIBIANE GESSICA PEREIRA NOBRE REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

procedo ao julgamento. DEIBIANE GESSICA PEREIRA NOBRE, 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 04/02/2019, 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, 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 28876631). 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, à 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 31547484. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 
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Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir 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 RG, CPF e local do acidente não foram 

apresentados, tornando a inicial inepta, entretanto, a documentação 

necessária para que fossem verificadas tais informações, foi acostada 

juntamente à inicial. Alega ainda, a inépcia pela não apresentação dos 

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 atendimento juntado aos autos 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 04/02/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que DEIBIANE GESSICA PEREIRA 

NOBRE apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito de média intensidade avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 
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1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 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 de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037304-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERINO PEREIRA DE LOIOLA (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: 1037304-46.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NERINO PEREIRA DE LOIOLA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. NERINO PEREIRA DE LOIOLA, 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 20/07/2019, que lhe ocasionou invalidez 

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

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

danos morais, 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 
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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 28876618). 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, à 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 31547480. 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 20/07/2019. Assim, a perícia médica 

judicial concluiu que NERINO PEREIRA DE LOIOLA 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, 
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conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 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). 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$ 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: 1028647-18.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINHO GOMES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))
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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: 1028647-18.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CEZINHO GOMES DA SILVA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CEZINHO GOMES DA SILVA, qualificado nos 

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

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

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

trânsito em 08/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

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

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

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

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

dano decorrente de acidente de trânsito, a improcedência do pedido 

indenizatório de danos materiais, 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 

27773161). 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 08/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que CEZINHO GOMES DA SILVA, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta do tornozelo direito de intensa intensidade avaliada em 

75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 
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percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, 

ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

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: 1021246-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUALBERTO BITTENCOURT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

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: 1021246-65.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CARLOS GUALBERTO BITTENCOURT 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO 

E CIA Visto. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela 

Antecipada de Urgência promovida por Carlos Gualberto Bittencourt em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, onde o autor 

aduz que foi vítima de acidente de trânsito o qual ocasionou invalidez 

permanente, por este motivo buscou a requerida a fim de protocolizar o 

requerimento administrativo, com o objetivo de receber a indenização que 

lhe é devida, contudo se deparou com a negativa da seguradora em 

realizar o protocolo administrativo. A análise da tutela de urgência fora 

postergada para após a apresentação da contestação pela requerida, 

conforme ID 20299927. Foi juntado o termo de sessão de conciliação (ID 

21079044). A requerida apresentou contestação (ID 21557513) e a autora 

impugnou essa (ID 25598161). É o relatório. Decido. Compulsando os 

autos, verifica-se que o autor propôs este feito por dependência ao 

processo nº 1015055-04.2019.8.11.0041, o qual tramita perante esta vara. 

Ocorre que no feito principal fora proferida decisão recebendo a petição 

inicial, conforme ID 20333422 do processo acima mencionado. Dessa 

maneira, tem-se que perdeu o objeto da presente obrigação de fazer, vez 

que foi proposta visando tão somente o recebimento do pedido 

administrativo para posterior ingresso com a demanda de cobrança 

securitária, ou seja, tipicamente preparatória. Ante o exposto, verificada a 

ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

arbitrada em 10% do valor da causa, na forma prevista no artigo 85, 

§2.°do CPC, sendo que ficará isento das custas processuais por ser 

beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a 

exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do 

artigo 98, § 3° do CPC. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o 

processo, com as baixas e formalidades legais. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029279-44.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIBEIRO CUSTODIO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029279-44.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDUARDO RIBEIRO CUSTODIO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. EDUARDO RIBEIRO CUSTODIO, 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 06/04/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento 

integral do seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa, e a falta de interesse de agir em razão de pagamento da 

cobertura em sede administrativa. No mérito alega a improcedência do 

pedido de complementação da indenização devido à regularidade do valor 

pago administrativamente, a constitucionalidade da medida provisória nº 

451/2008 e da lei que a sucedeu, a inaplicabilidade do CDC, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, o valor pago em sede administrativa, 

responsabilidade pela prova pericial, não incidência de correção monetária 

devido ao adimplemento no prazo legal, 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 

decorrido o prazo sem 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 
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de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado com abatimento do valor pago 

administrativamente. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão de pagamento da cobertura em sede administrativa, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que o 

recebimento em questão não gera quitação do valor do seguro, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. 

AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO 

DPVAT. APELO DO RÉU. Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo 

prescricional a partir da data do pagamento administrativo, que aqui se 

questiona. Preliminar de Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, 

que se rejeita, eis que, não cabe falar em falta de interesse de agir pelo 

simples fato da requerente ter recebido, administrativamente, valor que a 

seguradora recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário 

para pleitear o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não 

valores recebidos administrativamente. (...)” (TJ-BA – APL: 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

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

trânsito em 06/04/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EDUARDO RIBEIRO CUSTODIO apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de leve intensidade avaliada em 

25%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento 

administrativo no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), como consta ID 21410986, assim 

recebeu todo o valor devido, pelo que não há que se falar em 

remanescente. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT promovida por Eduardo 

Ribeiro Custodio em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1025984-96.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN GUILHERME VICTOR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025984-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINCOLN GUILHERME VICTOR DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

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

complexidade procedo ao julgamento. LINCOLN GUILHERME VICTOR DA 

SILVA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) c/c pedido de danos morais em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 15/03/2019, 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 autos, tendo preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, 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 

28878510). 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, à parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 31548946. 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) A parte ré alega ainda a inépcia da petição inicial, sob o 

argumento de que há ausência de documentos indispensáveis à 

propositura da ação, mais especificamente em relação aos prontuários 

médicos e outras provas de tratamentos que o requerente fora submetido. 

Contudo, é possível verificar que a parte fez prova, como se verifica nos 

documentos trazidos aos autos em ID 21926339, 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 15/03/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que LINCOLN GUILHERME VICTOR 

DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

direito de intensa intensidade avaliada em 75%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do punho direito, 

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

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 
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quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 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 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

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: 1029108-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC LINA 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:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029108-87.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOANA DARC LINA DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. JOANA DARC LINA DA SILVA, qualificada nos 

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

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 20/05/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

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

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento a título de 

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

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 
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necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a falta de 

interesse de agir em razão da ausência de comprovação de entrega da 

documentação pendente na esfera administrativa, e a carência de ação 

devido à invalidez do boletim de ocorrência. No mérito alega a 

imprescindibilidade de produção de prova pericial, discorre sobre os 

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

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

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos (ID 28983899). Foi juntado o 

termo de sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação 

médica para fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018).” (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de comprovação de entrega da 

documentação pendente do requerimento administrativo, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) A ré alega também a 

carência de ação em razão da invalidez do boletim de ocorrência, contudo 

este assunto será analisado com o mérito por com ele se confundir. No 

mérito, a ré alega a invalidez do boletim de ocorrência, argumentando que 

o fato não fora presenciado nem produzido pela autoridade policial, por 

isso não seria possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. 

Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento 

hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO VERIFICADA – 

FORMULÁRIOS DE ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – RELATOS 

SUFICIENTES SOBRE O SINISTRO E AS LESÕES SOFRIDAS - NEXO 

CAUSAL DEMONSTRADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - 

INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL 

JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO. Não 

há falar em insuficiência probatória do Boletim de Ocorrência, quando 

satisfatoriamente demonstrado o nexo causal na espécie por meio de todo 

o conjunto probatório colacionado, com a demonstração do noticiado 

acidente e do dano decorrente, de modo que a parte autora cumpriu os 

requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro 

obrigatório DPVAT, e faz jus à indenização securitária proporcional ao 

grau de invalidez permanente.” (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018) Prescreve o artigo 5º, da Lei n. 

6.194/74 que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de franquia de 

responsabilidade do segurado. 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 20/05/2019. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que JOANA DARC LINA DA SILVA, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica 

de residual intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta por lesão 

neurológica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

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

reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação ao pedido de danos morais, 

é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser reservada pra os 

casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à 

dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme 
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preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição Federal. No caso em 

tela, sabe-se que a via administrativa possui regulamentação própria 

disposta em lei específica, o que inclui sanções a depender da atuação 

das seguradoras consorciadas, possíveis mediante reclamação na 

ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, 

neste âmbito, embora a parte autora tenha experimentado 

descontentamento com a informação de que a seguradora pretendida não 

estava, temporariamente, realizando o protocolo de requerimentos 

administrativos, isso por si só não é suficiente à caracterização de dano 

moral, considerando que não se verifica a existência de violação a 

quaisquer direitos da personalidade da requerente. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA 

ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência 

de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de 

cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta 

abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos 

morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a 

recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua 

atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte 

prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos 

danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.” 

(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de 

Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data 

de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, considerando que não se 

fazem presentes os requisitos necessários para configuração de dano 

moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há que se falar em danos 

morais. É o entendimento jurisprudencial: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. A responsabilidade civil 

baseada no art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos 

legais: ação ou omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de 

causalidade e dano. A ausência de quaisquer desses elementos afasta o 

dever de indenizar. Na espécie, não está demonstrado nos autos conduta 

ilícita por parte do réu a ensejar o dever de indenizar. Sentença de 

improcedência mantida. Apelação não provida. (Apelação Cível Nº 

70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” (grifo nosso) Quanto ao 

pedido de ordem para que a ré se comunique com a autora somente por 

meio deste processo Judicial e que se abstenha de fazer as condutas 

ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, indefiro-o por 

falta de comprovação que a ré tenha buscado comunicação extrajudicial 

com a autora, assim como tenha praticado qualquer conduta ilícita. Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017)” (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e 

cinquenta reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado 

pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada 

pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor 

da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019066-76.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILENE DE FREITAS 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:

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: 1019066-76.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROZILENE DE FREITAS PEREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. ROZILENE DE FREITAS PEREIRA, 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 01/03/2019, 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, 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 28908345). 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, à 

parte requerida deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme 

certidão de ID 31548956. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 190 de 374



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 RG, CPF, local do acidente e 

prontuário médico não foram apresentados, tornando a inicial inepta, 

entretanto, a documentação necessária para que fossem verificadas tais 

informações, foi acostada juntamente à inicial e em manifestações 

posteriores. Alega ainda, a inépcia pela não apresentação dos dados do 

veículo automotor, 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 atendimento juntado 

aos autos comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 

01/03/2019. Assim, a perícia médica judicial concluiu que ROZILENE DE 

FREITAS PEREIRA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito de intensa intensidade avaliada em 75%, permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito, 

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

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo a autora faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 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 
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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 de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do 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: 1020569-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020569-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCELO RIBEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

ao julgamento. MARCELO RIBEIRO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 03/05/2019, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

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

R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 
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a ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

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

de prova quanto ao acontecimento do sinistro devido à ausência do 

boletim de ocorrência, a constitucionalidade da medida provisória nº 

451/2008 e da lei que a sucedeu, a inaplicabilidade do CDC, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e 

decorreu o prazo sem manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018)”. (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega a necessidade de adequação do valor da causa, vez que a 

autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, 

quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao segmento 

corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto 

porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal 

quantificação depende de laudo pericial que ocorre no decorrer do 

processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor meramente 

estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse sentido: 

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO 

PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ 

PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – 

NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU 

POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO RECONHECIMENTO 

– VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. 

(...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - DPVAT, a parte 

somente saberá o valor exato a que faz jus após se submeter à perícia, 

motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em que se busca 

indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial é meramente 

estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do seguro, a 

requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os ônus da 

demanda. (...)” (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega ainda a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, sendo estes o RG, CPF e 

documento de identificação do veículo, contudo, sabe-se que este último 

se trata de documento dispensável neste âmbito, e quanto aos demais 

encontram-se devidamente juntados aos autos, motivo pelo qual afasto a 

preliminar arguida. Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento essencial para o deslinde do 

feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 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 05/04/2019, embora conste erroneamente na petição inicial 

a data de 03/05/2019, o que caracteriza erro material do subscritor da 

peça, pelo que passo a considerar a primeira data como correta. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que MARCELO RIBEIRO, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de média 

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

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 
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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 pé esquerdo, 

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

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

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

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

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017)” (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 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$ 800,00 

(oitocentos reais) nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1036752-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE SEGANFREDO HUBNER OAB - MT24005/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA OAB - MT23951/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES OAB - MT26179-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036752-52.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JOAO CARLOS DISARSZ ALVES EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. O exequente se manifesta requerendo a reconsideração do 

despacho que determinou que fossem os autos remetidos a contadoria (ID 

29288499). Compulsando os autos, verifica-se possível a análise da 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado (ID 

22095360), em que aduz que há excesso de execução, indicando erro no 

cálculo do exequente/impugnado. Houve manifestação do impugnado (ID 

23829163), alegando não haver excesso e informando que os cálculos 

foram feitos com base nas decisões presentes nos autos, as quais não 

permitem rediscussão. Pois bem. De fato, a controvérsia versa acerca da 

inversão do ônus sucumbencial determinada pelo juízo de 2º grau, 

conforme ID 19179601, sendo que tal decisão encontra-se coberta pelo 

manto da coisa julgada (ID 19179603), não comportando, portanto, 

rediscussão. Assim, para verificar se há ou não excesso de execução, 

por se tratar de simples cálculo, promovo a devida atualização. O valor da 

causa é de R$ 30.000,00 que atualizado desde a distribuição da ação 

resulta em R$ 30.910,45, sendo que calculado 10% deste valor referente 

aos honorários sucumbenciais tem-se a quantia de R$ 3.091,05 (cálculo 

anexo), pelo que rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, já que 

não há que se falar em excesso. Assim, expeça-se alvará em favor da 

parte exequente para levantamento de toda a quantia depositada nos 

autos. No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil. Custas processuais finais pela requerida. Após, 

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

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015478-27.2020.8.11.0041

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:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Observa-se que houve pedido de desistência da ação formulado 

pela parte autora. Assim, HOMOLOGO por sentença a desistência, em 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII, do NCPC. Sem custas e honorários. 

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as 

anotações e baixas devidas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1028445-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ (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):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028445-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ REU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

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

procedo ao julgamento. FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ, qualificada 

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

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 09/02/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

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

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento a título de 

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

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, falta de interesse 

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

documentos indispensáveis ao processamento do feito. No mérito alega a 

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

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

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

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

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 28980453). Foi juntado o termo de sessão de 

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

da parte autora quanto à essa. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado Quanto à alegação de falta de interesse de agir em 

razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não prospera, nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) A parte ré alega ainda a ausência de documentos indispensáveis 

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

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

preliminar arguida. No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento 

médico juntado comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito 

em 16/11/2018, embora conste erroneamente na petição inicial a data de 

09/02/2019, o que caracteriza erro material do subscritor da peça, o qual 

deverá atentar-se a tais erros, pelo que passo a considerar a primeira 

data como correta. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

FRANCIELE GOMES RIBEIRO DA CRUZ, apresenta invalidez permanente 

parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve intensidade avaliada 

em 25%; da estrutura torácica de residual intensidade avaliada em 10%; 

permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados 

e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que 

parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O 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, 
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subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

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

lesado, ou seja, 25% de 100%; 10% de invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais); b) 100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo a autora faz jus a 10% 

desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais). 

Totalizando a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco 

reais). Com relação ao pedido de danos morais, é certo que a indenização 

extrapatrimonial deve ser reservada pra os casos de dor profunda e 

intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à 

vida privada, à honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V 

e X da Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via 

administrativa possui regulamentação própria disposta em lei específica, o 

que inclui sanções a depender da atuação das seguradoras 

consorciadas, possíveis mediante reclamação na ouvidoria da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, 

embora a parte autora tenha experimentado descontentamento com a 

informação de que a seguradora pretendida não estava, temporariamente, 

realizando o protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não 

é suficiente à caracterização de dano moral, considerando que não se 

verifica a existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024759-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1024759-41.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

REGINALDO DE SOUZA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

julgamento. REGINALDO 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 19/11/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no País, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de 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 por ausência de boletim de 

ocorrência, 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 28605320). Foi juntado o termo de sessão de 
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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, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento essencial para o deslinde do 

feito. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não é o único 

documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 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 19/11/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

REGINALDO DE SOUZA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do tornozelo esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; 

da estrutura torácica de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os 

danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 

assim como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na 

exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da 

indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 

4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de 

indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). Assim, não há que se falar em condenação 

com base em salário mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro 

lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 

15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do 

acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando 

as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso 

da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser 

enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente 

decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização 

proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a 

invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez 

permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: I - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou 

funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos 

ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 
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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 tornozelo esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 25%, 25% de invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura torácica, devendo ser 

calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 

100%. Desse modo: a) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) 

é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo 

o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 843,75 (oitocentos e 

quarenta e três reais e setenta e cinco centavos); b) 100% de R$ 

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

quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais). Totalizando a quantia 

de R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 4.218,75 (quatro mil duzentos e dezoito reais e setenta e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1023978-19.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LAURO COELHO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023978-19.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

FELIPE LAURO COELHO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

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

julgamento. FELIPE LAURO COELHO, 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 22/01/2019, 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, 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 

27269748). 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. 
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PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento médico 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 22/01/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que FELIPE LAURO COELHO, 

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). Assim, não há que se falar em condenação com base em salário 

mínimo, vez que se trata de matéria já revogada. A indenização deve ser 

limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em razão do 

sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia 

médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043957-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON TEIXEIRA DE FARIA (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:

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: 1043957-64.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WILSON TEIXEIRA DE FARIA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WILSON TEIXEIRA DE FARIA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença 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 19/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

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

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de até R$ 12.150,00 (doze mil 

cento e cinquenta reais), acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir em razão 

de pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização devido à 

regularidade do valor pago administrativamente, discorre sobre o princípio 

da eventualidade, o valor pago em sede administrativa, responsabilidade 

pela prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 30754688). Foi juntado o termo de 
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sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão de pagamento 

da cobertura em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ”  ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

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

trânsito em 19/04/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

WILSON TEIXEIRA DE FARIA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura crânio facial de média intensidade avaliada em 

50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

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

lesado, ou seja, 50% 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 50% desse valor, ou seja, R$ 6.750,00 

(seis mil setecentos e cinquenta reais). Todavia, a parte autora alega ter 

recebido pagamento administrativo no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos 

e cinquenta reais), como consta ID 24537545 – Pág. 9, assim faz jus ao 

valor remanescente de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 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$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 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: 1049978-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARENE REGINA DA SILVA OAB - MT26140/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

(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))
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ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA, qualificada nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) com Pedido de Exibição de Documentos em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/02/2018, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, 

bem como a efetuar o pagamento de juros e correção monetária sobre o 

valor pago administrativamente, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse de agir em razão 

de pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização devido à 

regularidade do valor pago administrativamente, a ausência de nexo 

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

trânsito, a inaplicabilidade do CDC, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, o valor pago em sede administrativa, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 29577446). Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão de pagamento 

da cobertura em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ”  ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 06/02/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

JESSICA MARTINS DE OLIVEIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior direito de leve intensidade avaliada em 

25%; 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 25% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%; 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: a) 

70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 

(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois 

reais e cinquenta centavos); b) 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta 

reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 

(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Totalizando a quantia de R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, a 

parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 

25707357, assim faz jus ao valor remanescente de R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). A requente 

postula ainda pela aplicação de correção monetária e juros moratórios 

sobre o pagamento administrativo, a partir da data do evento danoso, de 

acordo com a Súmula 580 – STJ. Entretanto, a Lei nº 6.194/74 dispõe que 

no âmbito administrativo a correção monetária e os juros moratórios 

apenas incidirão caso seja extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias previsto 

para o pagamento. Vejamos: “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, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (...) § 7o Os valores 

correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do 
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prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à 

correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e 

juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação 

específica de seguro privado.” (negritei). Assim, levando-se em conta que 

o protocolo do requerimento administrativo se deu em 16/04/2018, 

conforme consta na cópia do dossiê administrativo apresentada pela 

requerida (ID 28988096); houve a interrupção do prazo regulamentar em 

19/04/2018 devido à necessidade de informações complementares; o 

recebimento dos documentos complementares em 22/05/2018; e o 

pagamento indenizatório em 05/06/2018, de acordo com o comprovante de 

pagamento apresentado pelo autor ID 25707357; conclui-se que o 

pagamento ocorreu dentro do prazo estabelecido em lei, pelo que não há 

que se falar em correção monetária, assim como em juros moratórios. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO - PRAZO LEGAL OBSERVADO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO - Conforme 

entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do Resp. nº 1.483.620/SC, em se tratando de indenização por 

morte ou invalidez decorrente do Seguro DPVAT, a atualização monetária 

que deve operar-se desde a data do evento danoso é devida apenas 

quando excedido o prazo de 30 dias para o pagamento da indenização. 

Realizado o pagamento da indenização no tempo e modo previsto, não há 

que se falar em incidência de correção monetária. (TJ – MG – AC: 

10000180079451001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de 

Julgamento: 12/03/2018, Data de Publicação: 14/03/2018)” Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020318-17.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

CATARINA SIQUEIRA MONTEIRO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. CATARINA SIQUEIRA MONTEIRO, 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 27/02/2019, 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 preliminarmente, alegado a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo e a necessidade de adequação do valor 

da causa. No mérito alega a inexistência de prova da invalidez, 

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 

27940185). 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, à parte requerida deixou transcorrer o 

prazo sem manifestação, conforme certidão de ID 31424172. 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 
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Câmara Cível) 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 27/02/2019. 

Assim, a perícia médica judicial concluiu que CATARINA SIQUEIRA 

MONTEIRO apresenta invalidez permanente parcial incompleta do pé 

esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%, permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo, 

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 a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Ressalte-se 

ainda, que a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não 

é de consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim 

regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é 

o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, nº 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047970-09.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSSANDRA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1047970-09.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALEXSSANDRA FERREIRA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. ALEXSSANDRA FERREIRA, qualificada nos autos, 

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

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 20/03/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

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

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento a título de 

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

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

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

de prévio requerimento administrativo, postulou pelo chamamento do feito 

à ordem devido à ausência de comprovante de residência em nome da 

parte autora, e apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita. No 

mérito alega a ausência de prova da invalidez permanente alegada, 
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discorre acerca dos valores da indenização em caso de condenação, da 

prova pericial, da distribuição dinâmica do ônus da prova, bem como 

quanto à correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, 

requerendo seja colhido o depoimento pessoal da parte autora e julgado 

improcedente o pedido inicial. A impugnação foi acostada aos autos (ID 

29293667). Houve a realização de audiência de conciliação (ID 28560735), 

tendo sido realizada avaliação médica e apresentada manifestação das 

partes quanto a essa. 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 inexistência de interesse de agir devido à ausência 

de prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à alegação de ausência de comprovante de residência 

em nome da parte autora, os artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa-fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)”(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) A parte ré ainda impugna o 

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

comprovou sua hipossuficiência financeira, tendo inclusive advogado 

contratado para efetuar seu patrocínio. Contudo, esta não merece 

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

gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples 

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

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

próprio ou de sua família. Assim, incumbe à parte impugnante demonstrar, 

através de prova concreta e robusta, que o beneficiário da gratuidade 

judiciária tem perfeitas condições de suportar os gastos do processo, sem 

comprometimento de seu sustento próprio e de sua família. Ocorre que o 

impugnante não promoveu qualquer prova nesse sentido, devendo ser 

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

POSSE POR BENFEITORIA - EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO - ARTIGO 

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

REQUERIDA QUE POSTULA A REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

EM FAVOR DO AUTOR APELADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE 

COMPROVEM QUE O AUTOR TEM CONDIÇÃO DE ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO - 

PRESUNÇÃO LEGAL DE PROBREZA E NECESSIDADE AO BENEFÍCIO NÃO 

AFASTADAS - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO - HONORÁRIOS 

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

FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO DA VERBA POSSIBILIDADE - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há elemento capaz de demonstrar a 

necessária revogação do benefício da assistência judiciária concedida em 

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

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

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

Com essas considerações, rejeito a preliminar de impugnação à 

concessão da Assistência Judiciária Gratuita. No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência, aliado as documentações de atendimento médico, 

comprova que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 20/03/2019. A 

perícia médica judicial concluiu que ALEXSSANDRA FERREIRA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do pé esquerdo de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 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 
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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 esquerdo, 

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 a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.”(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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: 1038736-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIL FARIA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038736-03.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADENIL FARIA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

julgamento. ADENIL FARIA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

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

Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

acidente de trânsito em 05/08/2019, que lhe ocasionou invalidez 

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

o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), bem como o pagamento a título de danos morais, no 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega a ausência de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 205 de 374



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

nexo causal devido à inexistência de prova do dano decorrente de 

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

morais, discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de 

pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos (ID 29293645). Foi juntado o termo de sessão de 

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

da parte autora quanto à essa. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

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 juntado aos 

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

de acidente de trânsito em 05/08/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ADENIL FARIA, apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo de média intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação ao 

pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve 

ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com 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 
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demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1014574-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE SERGIO TRINDADE BIGOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PADRAO CONCRETOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. A parte autora foi intimada por seu advogado, bem como 

pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, no 

entanto, nada manifestou, conforme certificado no Id. 31577343. É o 

relatório. Decido. Verifica-se que a parte autora não tem mais interesse na 

demanda, eis que simplesmente abandonou o processo, o qual aguarda 

providências da sua parte e que impedem o bom e regular 

desenvolvimento do feito. Assim, consubstanciado no fato de que 

compete à parte interessada promover o andamento do processo, 

providenciando os atos e diligências que lhe competirem, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 485, III, do CPC, o arquivamento dos 

autos é medida que a rigor se impõe. Posto isso, julgo extinto o presente 

processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do NCPC. 

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao 

comportamento desidioso do autor, aliado à linha de entendimento adotada 

pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Por outro lado, sem 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038673-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON LAUTON PINHAO (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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038673-75.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYCON LAUTON PINHAO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. MAYCON LAUTON PINHAO, qualificado nos autos, 

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

Indenização por Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 30/06/2019, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

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

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), bem como o pagamento a título de 

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

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 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 improcedência do pedido de indenização por danos morais, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os 

valores da indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 29219395). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica e a manifestação da parte autora 

quanto à essa. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 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 
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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 30/06/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MAYCON LAUTON PINHAO, 

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 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028170-92.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

AEVELLIN GLEICY DA SILVA REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. AEVELLIN GLEICY DA SILVA, qualificada nos 

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

Pedido de Danos Morais em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 19/05/2019, 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, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, a ausência de documentos 

indispensáveis ao processamento do feito, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

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

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

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

acidente de trânsito por ausência do boletim de ocorrência, a 

improcedência do pedido de indenização por danos morais, a 

inaplicabilidade do CDC, discorre sobre o princípio da eventualidade, a 

forma de pagamento, os valores da indenização, responsabilidade pela 

prova pericial, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos (ID 28770493). Foi juntado o termo de 

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

manifestação da parte autora quanto à essa. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A 

parte ré alega ainda a necessidade de adequação do valor da causa, vez 

que a autora atribuiu a demanda o valor do teto máximo do seguro 

obrigatório, quando deveria ter atribuído o valor máximo indenizável ao 

segmento corporal afetado. Contudo, esta alegação não merece 

prosperar, isto porque o segurado, em regra, não sabe quanto receberá, 

sendo que tal quantificação depende de laudo pericial que ocorre no 

decorrer do processo, sendo perfeitamente possível atribuir valor 

meramente estimativo, pelo que rejeito a preliminar levantada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL DA 

CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – INOCORRÊNCIA 

– MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – LAUDO DO JUÍZO 

CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA – DIREITO 

RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – RECURSO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA 

DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro obrigatório - 

DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus após se 

submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas demandas em 

que se busca indenização por dano moral, a quantia requerida na exordial 

é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito ao recebimento do 

seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar integralmente com os 

ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 00154612120088120002 MS, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª 

Câmara Cível) grifado A parte ré alega ainda a ausência de documentos 

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

documentos indicados se encontram presente nos autos, motivo pelo qual 

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

agir em razão da ausência de pedido administrativo prévio, esta não 

prospera, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar 

arguida. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE 

DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE 

MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA 

PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) No mérito, deixo de analisar o 

boletim de ocorrência apresentado vez que não consta informação 

expressa de envolvimento da autora com o acidente destacado, por outro 

lado, verifica-se que o boletim de atendimento médico comprova que a 

autora foi vítima de acidente de trânsito em 18/05/2019, embora conste 

erroneamente na petição inicial a data de 19/05/2019, o que caracteriza 

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

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

AEVELLIN GLEICY DA SILVA, apresenta invalidez permanente parcial 

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

do segmento da coluna cervical 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 
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R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

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

lesado, ou seja, 25% de 100%; 75% de invalidez permanente parcial 

incompleta do segmento da coluna cervical, devendo ser calculada sobre 

o percentual para o membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo: a) 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais); b) 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor faz 

jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos). Totalizando a quantia de R$ 5.906,25 

(cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos). Com relação 

ao pedido de danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial 

deve ser reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que 

ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à 

honra, à imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da 

Constituição Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa 

possui regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui 

sanções a depender da atuação das seguradoras consorciadas, 

possíveis mediante reclamação na ouvidoria da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte 

autora tenha experimentado descontentamento com a informação de que a 

seguradora pretendida não estava, temporariamente, realizando o 

protocolo de requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente 

à caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017)” (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039186-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039186-43.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. ANA MARIA DOS SANTOS 

FERREIRA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança de Diferença 

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 29/12/2018, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no 

valor de R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais 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, a improcedência da demanda devido à quitação, 

manifesta acerca do pedido de revisão do pagamento administrativo, 

discorre quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos (ID 29732640). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o relatório. Decido. No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima de acidente de 

trânsito em 29/12/2018. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ANA MARIA DOS SANTOS FERREIRA, 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 a autora faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no 

valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), como consta ID 23515699, assim faz jus ao valor 

remanescente de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a 

partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: 

“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e 

cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 

85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039150-98.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON CUSCINI (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1039150-98.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILSON CUSCINI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA 

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

julgamento. VILSON CUSCINI, 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 25/01/2019, 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, 
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preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de 

interesse de agir em razão de pagamento da cobertura em sede 

administrativa. No mérito alega a improcedência do pedido de 

complementação da indenização devido à regularidade do valor pago 

administrativamente, discorre sobre o princípio da eventualidade, o valor 

pago em sede administrativa, responsabilidade pela prova pericial, bem 

como quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e decorreu o prazo sem a manifestação das partes quanto ao 

laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega ainda a 

necessidade de adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a 

demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter 

atribuído o valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. 

Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, 

em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende 

de laudo pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo 

perfeitamente possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito 

a preliminar levantada. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – 

TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – 

INOCORRÊNCIA – MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – 

LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA 

– DIREITO RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE 

ESTIMATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – 

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA 

SEGURADORA DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito 

ao recebimento do seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar 

integralmente com os ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 

00154612120088120002 MS, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª Câmara Cível) grifado Quanto 

à alegação de falta de interesse de agir em razão de pagamento da 

cobertura em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ”  ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

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

trânsito em 25/01/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

VILSON CUSCINI apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

mão direita 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). 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 75% de invalidez permanente parcial incompleta da 

mão direita, 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). Todavia, a 

parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

1.012,50 (mil doze reais e cinquenta centavos), como consta ID 23505302, 

assim faz jus ao valor remanescente de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e 

cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso.” Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 212 de 374



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$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040095-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JAYANE LEDNA ALMEIDA DE OLIVEIRA OAB - MT19164-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040095-85.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

NESTOR DO NASCIMENTO REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

procedo ao julgamento. NESTOR DO NASCIMENTO, 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 06/08/2019, que lhe ocasionou invalidez 

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

o pagamento do seguro obrigatório, bem como o pagamento a título de 

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

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, a 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, a 

necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de interesse 

processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No mérito alega 

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

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

improcedência do pedido de indenização por danos morais, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

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

29469385). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica e a manifestação da parte autora quanto 

à essa. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é 

necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda 

não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser 

cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio 

do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 

11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. 

AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA 

IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo 

passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o 

consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da indenização 

referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar 

rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede 

o beneficiário de ingressar com demanda judicial visando o complemento 

da referida indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito 

liberatório apenas em relação ao valor constante no recibo. 

(...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 

70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 

70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) A parte ré alega ainda a 

necessidade de adequação do valor da causa, vez que a autora atribuiu a 

demanda o valor do teto máximo do seguro obrigatório, quando deveria ter 

atribuído o valor máximo indenizável ao segmento corporal afetado. 

Contudo, esta alegação não merece prosperar, isto porque o segurado, 

em regra, não sabe quanto receberá, sendo que tal quantificação depende 

de laudo pericial que ocorre no decorrer do processo, sendo 

perfeitamente possível atribuir valor meramente estimativo, pelo que rejeito 

a preliminar levantada. Nesse sentido: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AGRAVO RETIDO: PRESCRIÇÃO – 

TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE – SÚMULA 573 E 405 DO STJ – 

INOCORRÊNCIA – MÉRITO – NÃO IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – 

LAUDO DO JUÍZO CONCLUIU POR APENAS UMA LESÃO – SUCUMBÊNCIA 

– DIREITO RECONHECIMENTO – VALOR DA CAUSA MERAMENTE 

ESTIMATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – 

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA 

SEGURADORA DESPROVIDO. (...) 4. Em ações de cobrança de seguro 

obrigatório - DPVAT, a parte somente saberá o valor exato a que faz jus 

após se submeter à perícia, motivo pelo qual, assim como ocorre nas 

demandas em que se busca indenização por dano moral, a quantia 

requerida na exordial é meramente estimativa. Assim, reconhecido o direito 

ao recebimento do seguro, a requerida é sucumbente, devendo arcar 

integralmente com os ônus da demanda.” (...) (TJ-MS 

00154612120088120002 MS, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira 

Marinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 3ª Câmara Cível) grifado Quanto 

à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de pedido 

administrativo prévio, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)”(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, 

Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que boletim de ocorrência juntado aos 

autos, comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

06/08/2019. A perícia médica judicial realizada concluiu que NESTOR DO 

NASCIMENTO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da 

estrutura torácica de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Ressalta-se que o laudo médico produzido em 

mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente válido para 
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ser utilizado em sentença, não havendo apontamentos precisos de 

possíveis erros ou obscuridades na conclusão do perito, não 

necessitando, portanto, de complementações, estando o presente feito 

devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA 

PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO 

DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há 

que se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Assim, comprovada a invalidez, ainda 

que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, 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). Com relação ao pedido de 

danos morais, é certo que a indenização extrapatrimonial deve ser 

reservada pra os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a 

violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à 

imagem, conforme preceitua o artigo 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal. No caso em tela, sabe-se que a via administrativa possui 

regulamentação própria disposta em lei específica, o que inclui sanções a 

depender da atuação das seguradoras consorciadas, possíveis mediante 

reclamação na ouvidoria da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP). Entretanto, neste âmbito, embora a parte autora tenha 

experimentado descontentamento com a informação de que a seguradora 

pretendida não estava, temporariamente, realizando o protocolo de 

requerimentos administrativos, isso por si só não é suficiente à 

caracterização de dano moral, considerando que não se verifica a 

existência de violação a quaisquer direitos da personalidade da 

requerente. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS 

MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à 

solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não 

se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso 

mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse 

claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas 

nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera 

pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar 

a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. 

Recurso rejeitado.” (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses 

Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª 

Turma, Data de Publicação: 20/04/2017) (grifo nosso) Assim, 

considerando que não se fazem presentes os requisitos necessários para 

configuração de dano moral, conforme artigo 186 do Código Civil, não há 

que se falar em danos morais. É o entendimento jurisprudencial: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. PESSOA. OFENSA. DANO MORAL. PROVA. 

A responsabilidade civil baseada no art. 186 do CC pressupõe a 

demonstração dos requisitos legais: ação ou omissão voluntária ou 

culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A ausência de quaisquer 

desses elementos afasta o dever de indenizar. Na espécie, não está 

demonstrado nos autos conduta ilícita por parte do réu a ensejar o dever 

de indenizar. Sentença de improcedência mantida. Apelação não provida. 

(Apelação Cível Nº 70076449180, Décima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em 22/03/2018)” 

(grifo nosso) Quanto ao pedido de ordem para que a ré se comunique com 

a autora somente por meio deste processo Judicial e que se abstenha de 

fazer as condutas ilegais descritas no artigo 80 do Código de Processo 

Civil, indefiro-o por falta de comprovação que a ré tenha buscado 

comunicação extrajudicial com a autora, assim como tenha praticado 

qualquer conduta ilícita. Com relação aos juros de mora, estes devem fluir 

a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 

STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação”. No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é 

que esta deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a 

Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção 

monetária nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, 

prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela 

Lei 11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de 

cobrança. A correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 

1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da citação 

(Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040281-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES DE AGUIAR (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))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040281-11.2019.8.11.0041. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LUCIANO GONCALVES DE AGUIAR 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCIANO GONÇALVES DE AGUIAR, 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 07/05/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

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

seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a falta de interesse processual pela 

ausência de prévio pedido administrativo, e o defeito de representação 

devido a invalidade da procuração. No mérito alega a ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

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

29372611). Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

da parte autora quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, 

quanto à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no 

polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento 

pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das 

seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que 

rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir 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 defeito de representação, argumentando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos pessoais do 

autor e na procuração são evidentemente diferentes. Entretanto, esta 

argumentação não prospera, tendo em vista que em análise aos 

documentos, nota-se que a diferença presente nas assinaturas é 

referente apenas a grafia utilizada no momento, levando-se em conta, 

inclusive, a data da confecção de cada documento, pelo que afasto a 

preliminar arguida. 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 07/05/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUCIANO GONÇALVES DE AGUIAR, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de residual 

intensidade avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

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

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

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

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 
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devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil 

reais), nos termos do art. 85, § 8º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040077-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO SILVA DE MAGALHAES (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1040077-64.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

VICTOR HUGO SILVA DE MAGALHAES REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. VICTOR HUGO SILVA DE 

MAGALHÃES, 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 31/01/2018, 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 de causalidade entre a lesão e o acidente, a ausência 

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

acidente de trânsito, a constitucionalidade da medida provisória nº 

451/2008 e da lei que a sucedeu, a inaplicabilidade do CDC, discorre sobre 

o princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, responsabilidade pela prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, 

bem como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e 

decorreu o prazo sem a manifestação das partes. 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, 
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Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado, 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 31/01/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que VICTOR HUGO SILVA DE 

MAGALHÃES, apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão 

esquerda de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

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

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação 

havida entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas 

de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017)” (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do 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-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017428-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEDROSA MORAES MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Maria Pedrosa Moraes Magalhães ajuizou Ação de Alvará Judicial, 

alegando que o país enfrenta uma grave situação de Pandemia, causada 

pelo COVID-19 (coronavírus); que a autora é pessoa de idade avançada, 

se enquadra no grupo de risco, que enfrenta dificuldades financeiras para 

garantia da sua própria subsistência; que apesar de ter reconhecido seu 

d i re i to  à aposentador ia nos autos do processo n º 

46730-46.2012.811.0041, em trâmite perante a Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Capital, até o momento o beneficio 

não foi implantado pelo INSS. Assim, requer alvará judicial para 

levantamento do saldo da sua conta vinculada ao FGTS. Parecer favorável 

do Ministério Público consta no arquivo de Id. 31521209. É o relatório. 

Decido. Trata-se de feito de menor complexidade pelo que passo a 

julgá-lo. Verifica-se que a autora realmente possui saldo de FGTS (Id. 

31399319). Ao tratar sobre as hipóteses de movimentação da conta 

vinculada do FGTS, o art. 20, inciso XVI, alíneas a, b e c, da Lei 8.036/90, 

dispõe: “Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser 

movimentada nas seguintes situações: XVI - necessidade pessoal, cuja 

urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em 

regulamento, observadas as seguintes condições: a) o trabalhador deverá 

ser residente em áreas comprovadamente atingidas de Município ou do 

Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade 

pública, formalmente reconhecidos pelo Governo Federal; b) a solicitação 

de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias 

após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal, da 

situação de emergência ou de estado de calamidade pública; c) o valor 

máximo do saque da conta vinculada será definido na forma do 

regulamento”. (Negritei) Pois bem. O Decreto Legislativo n. 6/20, 

reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de 

coronavírus (Covid-19). Não bastasse isso, conforme documentos 

trazidos aos autos, a autora teve seu direito a aposentadoria reconhecido 

no processo de nº 46730-46.2012.811.0041, em trâmite na Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Capital, o qual também é causa 

para movimentação da conta vinculada ao FGTS, nos termos do diploma 
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legal citado acima, confira-se: “Art. 20. A conta vinculada do trabalhador 

no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: III - 

aposentadoria concedida pela Previdência Social;” (Negritei) Posto isso, 

com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de Alvará Judicial formulado por Maria 

Pedrosa Moraes Magalhães, para autorizar o levantamento do saldo da 

sua conta vinculada ao FGTS. Sem custas processuais por ser a autora 

beneficiária da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios, pois incabível 

na espécie. 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: 1006372-75.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. D. S. P. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO OAB - PR0081719A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Visto. João Victor da Silva Pio Codeço, representado 

por sua genitora, Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva, ajuíza Ação de 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Tam Linhas Aéreas S.A, 

todos qualificados nos autos, alegando que a genitora programou viagem 

de férias para Orlando entre 17/08/2018 a 25/08/2018, adquirindo 

passagens de Cuiabá para São Paulo, no dia anterior a viagem com 

destino a Orlando. Assevera que chegou com duas horas de 

antecedência no aeroporto, contudo, como tinha 12 anos de idade 

precisava de autorização para viajar de seu genitor. Informa que na 

referida autorização tinha por extenso que o mesmo podia viajar para os 

Estados Unidos entre as datas de 15/08/2018 a 05/09/2018, contudo, 

havia um erro material de digitação de quem elaborou a autorização de a 

viagem, constando em seu cabeçalho que o prazo de validade era de 

15/08/2017 a 05/09/2017. Afirma que diante do erro material, o Delegado 

de Polícia Federal, que atua dentro do aeroporto de Guarulhos/SP 

endossou a autorização de viagem em questão, autorizando 

expressamente o embarque do infante João Victor. Ressalta que quando 

do embarque, os funcionários da requerida demoraram para aceitar que o 

requerente entrasse no avião, ao argumento de que a validade para viajar 

tinha expirado, contudo, quando resolveram liberar o embarque, o mesmo 

não conseguiu embarcar no voo comprado, sendo informado que o mesmo 

e a sua genitora deveriam viajar no outro dia, porque o voo estava 

encerrado. Requer a procedência da demanda para que a parte requerida 

seja condenada ao pagamento de danos morais, no valor de R$15.000,00 

(quinze mil reais), além das verbas de sucumbência. A parte ré 

apresentou contestação (Id. 20260119). Réplica no arquivo de Id. 

20395555. As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 29058898), e ambas pugnaram pelo julgamento antecipado 

(Id. 29369159 e 30541386). 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. Ressalta-se que sob a 

ótica da responsabilidade objetiva, aqui aplicável por se tratar de alegada 

prestação defeituosa do serviço (art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor) é sabido que não se perquire acerca do elemento culpa em 

sentido lato, contentando-se o dever de indenizar com a prova do fato, do 

dano e do nexo de causalidade. É incontroverso que a representante da 

parte autora adquiriu passagens aéreas da empresa requerida, sendo de 

São Paulo para Orlando, e autorização para viagem, no Ids. 18024988, 

18024989 e 18024990. Ressalta que no verso da autorização de viagem 

constava um endosso de autorização de viagem pelo Departamento de 

Polícia Federal (Id. 180249990). Contudo a tese defensiva da fornecedora 

é no sentido que houve culpa exclusiva da parte autora, ante a existência 

de documentação irregular. Não há dúvida que a ré falhou na prestação 

do serviço por ela oferecido, pois a representante do requerente, antes de 

apresentar a autorização, procurou a Policia Federal do Aeroporto e teve 

respaldo quanto ao erro material verificado na autorização. Portanto, a 

demora para liberação do requerente em entrar no voo foi exclusiva da 

parte requerida, tendo em vista que o problema estava solucionado pela 

própria Polícia Federal, e o que ocorreu foi morosidade da empresa 

requerida, fazendo com que o autor perdesse o voo, sendo obrigado a 

embarcar no outro dia. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – MUDANÇA 

DE VÔO – ALTERAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA VIAGEMREALIZADA 

PELO CONSUMIDOR – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO, (...). A 

regra do art. 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva ( sem 

averiguação de culpa) do fornecedor de serviços pelos danos 

decorrentes da prestação defeituosa – Uma vez identificada a falha na 

prestação dos serviços das empresas responsáveis pela venda da 

passagem aérea em razão da mudança no vôo, ocasionando a alteração 

de toda a programação anteriormente realizada pelo consumidor, é de se 

concluir pela responsabilidade das fornecedoras dos serviços, com a 

consequente obrigação de ressarcimento ao consumidor dos danos 

morais suportados, (...). (TJ – MG – Apelação Cível 10024141398875001 – 

data da publicação: 22/01/2020). Valendo-se do bom senso prático que 

deve ser aplicado ao caso concreto, pautado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, deve-se aplicar um valor justo ao 

ressarcimento do dano extrapatrimonial. Deve-se atentar às condições do 

ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e 

duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, sendo 

que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser 

suficiente para recompor os prejuízos suportados. No caso concreto, 

tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se ajuste ao objetivo da 

sanção pecuniária. 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 promovida 

por João Victor da Silva Pio Codeço, representado por sua genitora, 

Ruthlenny Semiramys Araújo da Silva em desfavor de Tam Linhas Aéreas 

S.A,, para condenar esta a indenizar em danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do 

arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% 

ao mês, a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 

2º do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos 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: 1001733-48.2018.8.11.0041

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))

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 patrocínio da 

Ação de Execução n. 3771-91.2007.811.0055 (código 62233), na 5ª Vara 
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Cível de Tangará da Serra/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. 13015069), 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. 14842680). O banco 

réu não se opõe ao pedido de assistência (Id. 17906394). Rodrigo 

Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia também 

apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 18147351). Réplica do 

autor no arquivo de Id. 18217908, e impugnação ao pedido de assistência 

no arquivo de Id. 18217899. No arquivo de Id. 22845766 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. 24343269, 24430302 e 25144521). 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. 11531257) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 11531326). 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. 13015081), 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 
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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. 

3771-91.2007.811.0055 (código 62233), na 5ª Vara Cível de Tangará da 

Serra/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 ativo, caberá a ele o valor correspondente a 50% (cinquenta 

por cento) dos honorários arbitrados, de acordo com o instrumento 

firmado (Id. 14842713). 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: 1005042-77.2018.8.11.0041

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:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

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. 2008/184 (código 38640), na 2ª 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. Rodrigo Mischiatti e 

Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam 

requerendo a intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do 

autor (Id. 12726801). O autor impugna o pedido de assistência no arquivo 

de Id. 13381066. A parte ré ofertou contestação (Id. 13649514), 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 também apresentam impugnação à contestação 

do réu (Id. 17886394). No arquivo de Id. 23963433 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. 24505553, 24553959 e 18220249). 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 
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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. 11994587) e 

também a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser 

verificada na notificação carreada com a exordial (Id. 11994590). 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. 13649519), 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. 2008/184 

(código 38640), na 2ª 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 distribuiu a Ação de Execução em 2008, 

realizou diligências necessárias ao seu regular prosseguimento, e ainda 

defendeu o réu na ação de Embargos à Execução (número 71/2009, cód. 

41038). 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$ 15.000,00 

(quinze 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. 12726825). 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$ 15.000,00 (quinze 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
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005509-56.2018.8.11.0041

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:

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

Outros Interessados:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-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 patrocínio da 

Ação de Execução n. 2921-82.2007.8.11.0040 (código 40060), na 1ª Vara 

Cível de Sorriso/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. 13672029), 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. Rodrigo Mischiatti e Rodrigo 

Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia peticionam requerendo a 

intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial do autor (Id. 

14763465) e também apresentam impugnação à contestação do réu (Id. 

18148457). O banco réu não se opõe ao pedido de assistência (Id. 

18327298). Réplica do autor no arquivo de Id. 18468360, e impugnação ao 

pedido de assistência no arquivo de Id. 18468374. No arquivo de Id. 

22853922 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. 24343287, 24429551 e 

25144845). 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 08 de março de 2013, quando rescindido o contrato de 

prestação de serviços advocatícios celebrados entre as partes (Id. 

12059069), e considerando que esta ação foi ajuizada em 06 de março 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. 

12059071) e também a rescisão unilateral do referido instrumento, que 

pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (Id. 12059069). 

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 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 
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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. 

2921-82.2007.8.11.0040 (código 40060), na 1ª Vara Cível de Sorriso/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 distribuiu a Ação de 

Execução em 2007 e elaborou petições e realizou diligências necessárias 

ao seu regular prosseguimento. 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. 

14763501). 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: 1001553-32.2018.8.11.0041

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))

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

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. 1071-26.2008.811.0050 (código 27651), na 2ª 

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 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. 12662446). A parte ré ofertou contestação (Id. 12954312), 

arguindo preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, falta de interesse de 

agir do autor. 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 também apresentam impugnação à contestação 
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do réu (Id. 18203893). Réplica do autor à contestação no arquivo de Id. 

18209340, e impugnação ao pedido de assistência no arquivo de Id. 

18209334. No arquivo de Id. 22847107 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. 24426710, 24505572 e 25146135). 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. 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. 11500378), 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. 11500376) e também a rescisão unilateral do 

referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com 

a exordial (Id. 11500378). 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. 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. 

1071-26.2008.811.0050 (código 27651), na 2ª 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 distribuiu a 

Ação de Execução em 2008, elaborou petições e realizou diligências 

necessárias ao seu regular prosseguimento. A parte autora demonstrou 

ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a 
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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. 12662482). 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: 1001791-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALVES RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Guilherme Alves Rodrigues ajuizou Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Tutela de Urgência, em desfavor do Iuni Educacional S/A., ambos 

qualificados nos autos, afirmando que no início do ano de 2017, desejando 

cursar nível superior, procurou a ré e prestou vestibular; que recebeu a 

informação de aprovação, mas optou por não realizar a matrícula. Narra 

que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos de proteção 

ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a Requerida, 

entretanto, assevera que não contratou os serviços ou frequentou aulas, 

razão pela qual desconhece a dívida cobrada, sendo totalmente indevida. 

Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a 

exclusão da negativação realizada em seu nome. No final, a procedência 

da demanda com a confirmação da liminar e para que seja declarado 

inexistente o débito junto à ré; que a ré seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00, bem como nas 

verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 17411403 consta decisão 

deferindo o pedido urgente da autora. A requerida apresenta contestação 

(Id. 19182689), rebatendo apenas o pedido de danos morais, ao 

argumento de que a situação enfrentada pelo autor não passa de mero 

aborrecimento. Réplica no arquivo de Id. 19541387. Intimadas as partes 

para especificarem as provas (Id. 23516751), ambas se manifestaram 

(Ids. 24618687 e 25097759). É o relatório. Decido. Consoante os princípios 

da celeridade e economia processual, impõe-se o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O caso 

deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da 

responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a 

caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 

8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e 

riscos. 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o 

consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as 

circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido.” Assim, a isenção de indenizar somente 

ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não 

colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo 

colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o 

defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano 

decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 

3º, III e 14, § 3º, II). Verifica-se que no mérito, a ré deixou de manifestar-se 

precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, limitando sua 

defesa em alegar que não houve abalo moral sofrido pelo autor. Impõe-se, 

portanto, a presunção de veracidade sobre o fato de que o autor 

realmente não contratou os serviços educacionais da ré. É o que disciplina 

o artigo 341, caput, do NCPC, verbis: “Art. 341. Incumbe também ao réu 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se: I 

- não for admissível, a seu respeito, a confissão; II - a petição inicial não 

estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância 

do ato; III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu 

conjunto”. (Negritei). Desse modo, resta incontroverso a falha na 

prestação do serviço prestado pela ré, situação que independe de prova, 

conforme dispõe o art. 374, do NCPC, confira-se: “374. Não dependem de 

prova os fatos: I - notórios; II - afirmados por uma parte e confessados 

pela parte contrária; III - admitidos no processo como incontroversos; IV - 

em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade”. 

(Negritei). No mesmo sentido: “A falta de impugnação do fato pelo réu, na 

contestação, o torna incontroverso, com as exceções estatuídas na lei 

processual”. (cf. RTJ 93/162; v. art. 341). Consta-se da consulta de Id. 

17394990 a anotação de pendência financeira em nome da parte autora 

em relação ao réu, o que demonstra a inclusão nos cadastros de proteção 

ao crédito. É pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida 

do nome em cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, 

porque decorre do próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária 

qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. 

Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª 

Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). Assim, se 

da conduta ilícita da ré resultou a inserção indevida do nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito, configurado está o dano moral 

a ser indenizado. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. TIM 

CELULAR S/A. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA 

COISA JULGADA NA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. 

IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR SOMENTE EM 

RELAÇÃO AO PLEITO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO "PLANO 

PLURI". PEDIDO INAUGURAL NO TOCANTE À CONDENAÇÃO DA 

EMPRESA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS PELA INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NA SERASA QUE NÃO ESTÁ ACOBERTADO PELA COISA 

JULGADA. SENTENÇA CASSADA NO PONTO. MÉRITO. MATÉRIA DE 

DIREITO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA REGRA 

PREVISTA NO ART. 1.013, § 3º, NCPC (art. 515, § 3º, CPC/1973). Estando 

a causa madura, a teor do disposto pelo artigo art. 515, § 3º, CPC/1973 

(art. 1.013, § 3º, NCPC/2015), compete ao Tribunal resolver - efetivamente 

- o mérito dos pedidos formulados. DÍVIDA INEXISTENTE. 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS 

DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. 

DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL. 

PRECEDENTES. A indevida restrição cadastral provoca dano moral in re 

ipsa, vale dizer, independemente da produção de outras provas e da 

comprovação do prejuízo, diante da potencialidade ofensiva que seus 

reflexos causam ao exercício pleno do direito de crédito. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS 

PADRÕES DA CORTE. O juiz, ao arbitrar o valor da indenização, deve 

levar em consideração os princípios da razoabilidade e da reprovabilidade, 

a teoria do desestímulo, a gravidade e a extensão do dano causado. 

(TJ-SC - AC: 20130365315 São João Batista 2013.036531-5, Relator: 

Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 29/03/2016, Primeira Câmara de 

Direito Público). Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser 
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levadas em consideração as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como 

inibir a conduta abusiva. É importante estar atento ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Guilherme Alves 

Rodrigues em desfavor do Iuni Educacional S/A., para declarar inexistente 

os débitos cobrados pela parte ré, face a não contratação e não 

prestação dos serviços, bem como condená-la a indenizar os danos 

morais experimentados pela parte autora, que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da 

sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ). Confirmo a decisão de Id. 17411403, 

determinando a exclusão definitiva do nome da parte autora dos Órgãos 

de Restrição ao Crédito. Condeno a parte ré ao pagamento integral das 

custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o 

processo, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012455-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA MELCHIOR DE MEDEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE ALVES DONEGA OAB - MT7467-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Isabella Melchior de Medeiros ajuizou Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais com Pedido 

de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., ambos 

qualificados nos autos, aduzindo que é estudante do curso de medicina, 

sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 100% desde 2015 e como 

de costume, realiza os aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do 

custeio de 100% pelo Governo Federal, a ré efetua de R$ 4.505,08, e que 

diante da impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito 

estudantil. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja 

determinada a ré a promover a suspensão de qualquer cobrança, além 

daquelas já suportadas pelo Fies (100%), em especial a de R$ 4.505,08; 

se abster de incluir, e se inserido, excluir o nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito; não criar óbice a autora de realizar a rematrícula e 

aditamentos, bem como de utilizar o portal do acadêmico e demais 

serviços disponíveis, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia a 

procedência da demanda, para que seja declarado inexistente o débito 

junto à parte ré; que seja determinado que a requerida se abstenha de 

cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu 

curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; que promova o 

cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o 

nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja 

negativação; que todas as rematrículas das semestralidades posteriores 

não sejam impedidas pela ré sob o pretexto do não pagamento de 

cobranças dessa natureza; que seja condenada ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), 

além das verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 13598099 consta 

decisão deferindo o pedido urgente da parte autora. A requerida 

apresenta contestação (Id. 15057921), aduzindo a necessidade de 

inclusão no polo passivo do MEC e FDNE, e que, consequentemente, a 

competência para processar e julgar a demanda seria da Justiça Federal. 

No mérito, discorre sobre o descumprimento do contrato FIES por parte do 

FNDE em razão da trava sistêmica imposta no Sistema Informatizado do 

FIES (SisFIES), resultando na responsabilidade do estudante financiado 

pelo pagamento do saldo remanescente; que a parte autora deveria 

buscar o cumprimento do contrato pelo FNDE, e eventual declaração de 

inexistência do débito irá prejudicar a requerida; que a ré não praticou 

nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. Requer a 

improcedência do pedido, eventualmente, que a parte autora efetue o 

pagamento para a requerida, nos moldes em que efetuaria para a 

instituição bancária, e que o valor da indenização por danos morais seja 

fixado com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Réplica 

no arquivo de Id. 18507868. Intimadas as partes para especificarem as 

provas (Id. 20560002), ambas se manifestaram (Ids. 24973939 e 

25082927). É o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na 

produção de outras provas, consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Convém registrar que 

a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que 

a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na 

qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada 

com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade 

das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de 

Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão 

está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, 

nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Como a parte autora 

questiona as cobranças realizadas pela ré, ou seja, ato praticado por ela, 

não há falar em inclusão na lide do FNDE ou MEC, pelo que rejeito a 

preliminar. Observa-se a existência de contrato firmado entre a parte 

requerente e o FNDE em 2015 para abertura de crédito para financiamento 

educacional (FIES), com cobertura de 100% do curso de graduação (Id. 

13107631), e desde então os aditamentos vêm sendo efetuados pela 

parte autora. A Lei 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, com alterações 

promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em seu art. 4º e 4º- B o 

seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem 

por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no 

âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas 

para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos 

cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, 

vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o 

disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente operador poderá 

estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme 

regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for 

aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de ensino, a ré aderiu 

voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento 

efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato. 

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de 

desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de 

desembolsar qualquer valor. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcançar as tratativas firmadas 

anteriormente à sua vigência. Nesse sentido: “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR 

ACADÊMICA DE CURSO DE MEDICINA, QUE POSSUI FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES) EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

– RÉ, QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR EM 

PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE 

O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), QUE APROVOU FINANCIAMENTO 

DE 100% DO VALOR DO CURSO, COM POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO 

DE ACRÉSCIMO DE 25% PARA COBERTURA DE POSSÍVEL AUMENTO 

DAS MENSALIDADES ESCOLARES AO LONGO DO CURSO – CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITEM O REPASSE AO CONSUMIDOR DA 

PRETENSÃO DA UNIVERSIDADE DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO 

VALOR DA MENSALIDADE – RELAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

E O ALUNO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS 

MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DESPROVIDO. I) A relação jurídica contratual 

estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante 
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encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira 

que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços 

educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem 

e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio 

boa-fé objetiva, o qual "visa a garantir a ação sem abuso, sem obstrução, 

sem causar lesão a ninguém", além do "dever de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte". II) Se das condições gerais de adesão não 

consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor 

pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve 

ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos 

do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual 

prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CUJA 

PRETENSÃO É REFORMAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO 

CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR AO PAGAMENTO DE 

DANO MORAL – COBRANÇA DE VALORES FUNDAMENTADA EM 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO 

LEVOU O NOME DO ALUNO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– MERO ABORRECIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Para ter direito à indenização por danos morais o ofendido deve ter 

motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua honra, dignidade ou 

decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar mais do que mero 

aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a reparação por dano 

moral, neste último contexto se inserindo a mera cobrança, ainda que 

indevida, de mensalidades afetas a serviços educacionais sem qualquer 

prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da consumidora em 

cadastros de proteção ao crédito”. (TJMS. Apelação Cível n. 

0837643-87.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 21/01/2020, p: 23/01/2020). Apesar 

de a parte requerida questionar a cláusula quinta, parágrafo único do 

contrato, caberia a ela demonstrar contabilmente que o valor repassado 

pelo FNDE não é suficiente para custear o curso, de modo que inviabilize 

sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Assim, não há 

justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor adicional, muito 

menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções pedagógicas a parte 

autora. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona 

a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

em apreço, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços 

educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou inserção do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os 

fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Isabella Melchior de 

Medeiros em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., para declarar 

inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se 

abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a 

conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; 

que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela 

parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores. Confirmo a 

decisão de Id. 13598099. Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte 

da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016582-25.2018.8.11.0041
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IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Matheus Augusto da Silva Bucair ajuizou Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos 

Morais com Pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do IUNI UNIC 

Educacional Ltda., ambos qualificados nos autos, aduzindo que é 

estudante do curso de medicina, sendo beneficiário do FIES, com 

cobertura de 100% desde 2015 e como de costume, realiza os 

aditamentos semestralmente. Narra que, apesar do custeio de 100% pelo 

Governo Federal, a ré efetua cobrança de R$ 6.967,08, e diante da 

impossibilidade de pagamento, corre o risco de perder o crédito estudantil. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a ré 

a promover a suspensão de qualquer cobrança, além daquelas já 

suportadas pelo Fies (100%), em especial a de R$ 6.967,08; se abster de 

incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito; não 

criar óbice a autora de realizar a rematrícula e aditamentos, bem como de 

utilizar o portal do acadêmico e demais serviços disponíveis, sob pena de 

multa diária. No mérito, pleiteia a procedência da demanda, para que seja 

declarado inexistente o débito junto à parte ré; que seja determinado que a 

requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente 

até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo 

FIES; que promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, caso não haja negativação; que todas as rematrículas das 

semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré sob o pretexto 

do não pagamento de cobranças dessa natureza; que seja condenada ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 22.000,00 

(vinte e dois mil reais), além das verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 

13841439 consta decisão deferindo o pedido urgente da parte autora. A 

requerida apresenta contestação (Id. 14639220), onde discorre sobre o 

descumprimento do contrato FIES por parte do FNDE em razão da trava 

sistêmica imposta no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), resultando 

na responsabilidade do estudante financiado pelo pagamento do saldo 

remanescente; previsão contratual; que a parte autora deveria buscar o 

cumprimento do contrato pelo FNDE, e eventual declaração de inexistência 

do débito irá prejudicar a requerida; defende a regularidade na conduta 

quanto ao óbice na renovação da matrícula da parte autora em razão da 

existência de débitos, com respaldo no art. 5º da Lei n.º 9.870/99; que a ré 

não praticou nenhum ilícito, consequentemente não há dever de indenizar. 

Requer a improcedência do pedido, eventualmente, que a parte autora 

efetue o pagamento para a requerida, nos moldes em que efetuaria para a 

instituição bancária, e que o valor da indenização por danos morais seja 

fixado com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Réplica 

no arquivo de Id. 18352696. Intimadas as partes para especificarem as 

provas (Id. 23457928), ambas se manifestaram (Ids. 24618718 e 

15093549). É o relatório. Decido. Consoante os princípios da celeridade e 

economia processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Convém registrar que 

a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que 

a parte autora figura como consumidora e a instituição de ensino na 

qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada 

com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à 

sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade 

das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de 

Financiamento Estudantil FIES. Contudo, a relação jurídica em discussão 

está limitada à Instituição de Ensino Superior e o acadêmico, de modo que, 

nesta situação, aplicam-se as regras do CDC. Observa-se a existência de 

contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2015 para abertura 

de crédito para financiamento educacional (FIES), com cobertura de 100% 

do curso de graduação (Id. 13664408 e 13664410), e desde então os 

aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora. A Lei 10.260/2001 

que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 
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Superior, com alterações promovidas pela Lei nº 13.366/2016 destaca em 

seu art. 4º e 4º- B o seguinte: “Art. 4º São passíveis de financiamento 

pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados 

dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino 

devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em 

contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam 

regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa 

adicional e observado o disposto no art. 4º -B. [...]. Art. 4o-B. O agente 

operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de 

financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos 

termos do que for aprovado pelo CG-Fies”. Na qualidade de instituição de 

ensino, a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de 

início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida 

pelo contrato. Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes 

de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos 

que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que 

receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de 

desembolsar qualquer valor. Mesmo porque, alteração posterior na lei, que 

implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente 

no contrato original, não pode alcança as tratativas firmadas anteriormente 

à sua vigência. Nesse sentido: “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR ACADÊMICA DE 

CURSO DE MEDICINA, QUE POSSUI FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 

EM DESFAVOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – RÉ, QUE 

PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR EM PERCENTUAL 

SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E 

O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO 

ESTUDANTIL (FIES), QUE APROVOU FINANCIAMENTO DE 100% DO 

VALOR DO CURSO, COM POSSIBILIDADE DE ADITAMENTO DE 

ACRÉSCIMO DE 25% PARA COBERTURA DE POSSÍVEL AUMENTO DAS 

MENSALIDADES ESCOLARES AO LONGO DO CURSO – CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS QUE NÃO PERMITEM O REPASSE AO CONSUMIDOR DA 

PRETENSÃO DA UNIVERSIDADE DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO 

VALOR DA MENSALIDADE – RELAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

E O ALUNO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS 

MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO – SENTENÇA 

QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO 

MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR DESPROVIDO. I) A relação jurídica contratual 

estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante 

encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira 

que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços 

educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem 

e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio 

boa-fé objetiva, o qual "visa a garantir a ação sem abuso, sem obstrução, 

sem causar lesão a ninguém", além do "dever de agir com lealdade e 

cooperação, abstendo-se de condutas que possam esvaziar as legítimas 

expectativas da outra parte". II) Se das condições gerais de adesão não 

consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor 

pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve 

ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos 

do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual 

prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. AÇÃO DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CUJA 

PRETENSÃO É REFORMAR O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE NÃO 

CONDENOU A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR AO PAGAMENTO DE 

DANO MORAL – COBRANÇA DE VALORES FUNDAMENTADA EM 

INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE NÃO 

LEVOU O NOME DO ALUNO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

– MERO ABORRECIMENTO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

Para ter direito à indenização por danos morais o ofendido deve ter 

motivos relevantes que impliquem na ofensa à sua honra, dignidade ou 

decoro, de sorte que quando o ato não ocasionar mais do que mero 

aborrecimento ou percalço, não haverá lugar para a reparação por dano 

moral, neste último contexto se inserindo a mera cobrança, ainda que 

indevida, de mensalidades afetas a serviços educacionais sem qualquer 

prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da consumidora em 

cadastros de proteção ao crédito”. (TJMS. Apelação Cível n. 

0837643-87.2016.8.12.0001, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 21/01/2020, p: 23/01/2020). Apesar 

de a parte requerida questionar a cláusula quinta, parágrafo único do 

contrato, caberia a ela demonstrar contabilmente que o valor repassado 

pelo FNDE não é suficiente para custear o curso, de modo que inviabilize 

sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Assim, não há 

justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor adicional, muito 

menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções pedagógicas a parte 

autora. Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona 

a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua 

intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados 

constitucionalmente. Maria Helena Diniz assevera que o dano moral é uma 

lesão a um interesse que visa a satisfação ou gozo de um bem jurídico 

extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade. (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª 

Edição, São Paulo: Saraiva, 2003.). Segundo Silvio Venosa, dano moral é o 

prejuízo que afeta o animo psíquico, moral e intelectual da vítima. (In Direito 

Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004). Na hipótese 

em apreço, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços 

educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou inserção do 

nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os 

fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor. Posto isso, 

com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por Matheus Augusto da 

Silva Bucair em desfavor do IUNI UNIC Educacional Ltda., para declarar 

inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se 

abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a 

conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; 

que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se 

abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao 

crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela 

parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores. Confirmo a 

decisão de Id. 13841439. Considerando a sucumbência recíproca, 

condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro 10% 

sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a cota parte 

da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Transitada em 

julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0023085-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE ARRUDA PRATES COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO GOMES NERY OAB - MT2051-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0023085-50.2016.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROSILENE DE ARRUDA PRATES COSTA REU: LEILA APARECIDA 

RODRIGUES PRESTES Visto. Trata-se de Ação Monitória proposta por 

Rosilene de Arruda Prates Costa em desfavor de Leila Aparecida 

Rodrigues Prestes, visando o pagamento de soma em dinheiro. Deferida 

de plano a expedição do mandado de pagamento (ID 26723113), o 

devedor foi citado (ID 26723126), se mantendo silente, conforme 

certificado (ID 31563049). Assim, não havendo Embargos nem pagamento, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com base no art. 487, I, do NCPC e 

CONVERTO de pleno direito o título executivo judicial, conforme dispõe o 

artigo 701, §2º do CPC. Dessa maneira, atente-se a Sra. Gestora Judicial 

para o item 6.2.4.4 da CNGC/MT. Cumprida essa diligência, intime-se o 

exequente para dar início a fase de cumprimento de sentença, nos termos 

dos artigos 513 e 523 e seguintes do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. 

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

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0025360-45.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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E J TONIAZZO & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACV - ASSOCIACAO CUIABANA DE VOLEIBOL (REU)

AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 0025360-45.2011.8.11.0041. AUTOR(A): E 

J TONIAZZO & CIA LTDA - EPP REU: ACV - ASSOCIACAO CUIABANA DE 

VOLEIBOL, AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA Visto. Trata-se 

de Ação Monitória proposta por E J Toniazzo & Cia Ltda - EPP em desfavor 

de ACV – Associação Cuiabana de Voleibol, visando o pagamento de 

soma em dinheiro. Deferida de plano a expedição do mandado de 

pagamento (ID 26877779), a requerida foi citada na pessoa de seu 

representante legal (ID 26878425), contudo, se manteve silente, conforme 

certificado (ID 31423767). Na oportunidade, proceda-se a correção do 

polo passivo para constar Aurelio Augusto Gonçalves da Silva tão 

somente como representante, conforme determinado ID 26878425. Assim, 

não havendo Embargos nem pagamento, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, com base no art. 487, I, do NCPC CONVERTO de pleno direito o título 

executivo judicial, conforme dispõe o artigo 701, §2º do CPC. Dessa 

maneira, atente-se a Sra. Gestora Judicial para o item 6.2.4.4 da CNGC/MT. 

Cumprida essa diligência, intime-se o exequente para dar início a fase de 

cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 e 523 e seguintes 

do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 0045360-27.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO FONSECA OAB - MT17827-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PR -CTA/FUNDO INV. DIR. CRED. NP BR SEME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. José Alves da Silva ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, 

em desfavor de Pr-cta/fundo Inv. Dir. Cred. Np Br Seme, o qual deve ser 

alterado para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não 

Padronizados PCG —Brasil Multicarteira, conforme decisão de Id. 

26734948, ambos qualificados nos autos, alegando que teve seu nome 

lançado nos órgãos de proteção ao crédito, acerca de débito existente 

junto a parte ré, entretanto, assevera que jamais utilizou qualquer 

produto/serviço oferecido por ela e que a dívida cobrada no valor de R$ 

1.264,32 é indevida Requer a concessão da tutela antecipada para que 

seja determinada a exclusão da restrição do seu nome. No mérito, pugna 

pela procedência da demanda para que seja declara a inexistência do 

débito; que o requerido seja condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 a 

título de danos morais e ao pagamento das verbas de sucumbência. No 

arquivo de Id. 26734715 consta decisão deferindo o pedido liminar da 

parte autora. O réu apresenta contestação (Id. 26734724), impugnando a 

justiça gratuita do autor. No mérito, afirma que a autora aderiu um contrato 

de financiamento junto ao Banco Semear S.A, de n° 040281734; que 

houve cessão do crédito para a ré; como não houve pagamento, o nome 

do autor foi negativado; que a operação é válida, não havendo falar em 

ato ilícito, consequentemente dever de indenizar. Requer a improcedência 

dos pedidos autorais, com a condenação da autora nas verbas de 

sucumbência. O autor deixou de apresentar impugnação (Id. 26734945). 

No arquivo de Id. 26734948 consta decisão rejeitando a impugnação a 

justiça gratuita do autor, e na ocasião foi deferida a prova pericial. O laudo 

pericial consta nos arquivos de Ids. 26734982/26734984, e sobre ele a 

parte ré concordou (Id. 27817250), já a parte autora se manteve inerte (Id. 

31608748). É o relatório. Decido. O presente processo encontra-se na 

Meta 2 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a 

julgá-lo. O código do consumidor prestigia a teoria da responsabilidade 

objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever 

reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor 

responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do 

nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O 

fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Sem delongas, verifica-se que o 

perito judicial emitiu a seguinte conclusão (Id. 26734984): “Este laudo 

pautou-se em apenas provas materiais, de modo que a perícia realizada 

constatou que todas as amostras de impressões digitais analisadas 

expostas acima tratam-se de Digitais do Polegar Direito do dedo do sr. 

JOSE ALVES DA SILVA, sendo possível constatar as mesmas 

extremidades, linhas diretrizes, sistemas de linhas, dentre outros 

elementos, ou seja, autênticas”. (Negrito do original. Destaquei). Desse 

modo, resta comprovado que a parte autora firmou o contrato, sendo 

direito da ré de realizar a cobrança, negativar o nome da parte autora, até 

a respectiva liquidação, consequentemente, não há ilícito praticado pela 

parte requerida, consequentemente o dever de indenizar. Vê-se que a 

parte autora claramente alterou a verdade dos fatos, situação que não 

pode passar impune, eis que se utiliza do judiciário para postular algo que 

não lhe é legítimo, assim, resta configurada a litigância de má-fé, 

consoante o art. 80, II, do CPC. Posto isso, com fundamento no artigo 487, 

I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na exordial por José Alves da Silva em desfavor de Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG —Brasil 

Multicarteira. Revogo a decisão de Id. 26734715. Condeno a parte autora 

ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade 

suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Condeno ainda a 

parte autora em litigância de má-fé, em 2% (dois por cento), sobre o valor 

corrigido da causa, com base no art. 81, do CPC. Caso não realizado, 

expeça-se alvará em favor do perito, para levantamento dos seus 

honorários. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas 

e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1034062-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA JOSE BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Oliveira José Barbosa ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor da Claro S.A., 

ambos qualificadas nos autos, aduzindo que não possui negócio jurídico 

com a requerida e mesmo assim esta negativou seu nome perante o 

SPC/Serasa, por suposto débito no valor de R$ 66,51. Requer a 

procedência da demanda para que seja declarado inexistente o débito, 

condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 
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no valor de R$ 20.000,00, bem como nas verbas de sucumbência. A 

requerida apresenta contestação (Id. 17963012), alegando que houve a 

contratação e que o apontamento foi em exercício regular do direito, em 

razão da inadimplência; que a ré não praticou nenhum ilícito, 

consequentemente não há dever de indenizar. Requer a improcedência do 

pedido. Réplica no arquivo de Id. 18697875. Intimadas as partes para 

especificarem as provas (Id. 23458018), apenas a requerida se 

manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide (Id. 25120852). É 

o relatório. Decido. Não tendo as partes interesse na produção de outras 

provas, consoante os princípios da celeridade e economia processual, 

impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. O caso deve ser analisado à luz do código 

consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo 

a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: “Art. 14. O fornecedor de 

serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre a sua fruição e riscos. 1º. O serviço é defeituoso 

quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” Assim, 

a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou 

de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3º, 

I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o 

serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou 

ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de 

terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II). Consta-se da consulta de Id. 

15782919 a anotação de pendência financeira em nome da autora em 

relação à ré, no valor de R$ 66,51, o que demonstra a inclusão do nome 

da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Não obstante as 

alegações trazidas na peça contestatória, verifica-se que a ré não 

comprovou que houve a efetiva celebração do contrato, ou seja, a efetiva 

contratação de quaisquer serviços pela autora, não trouxe aos autos 

nenhum documento ou gravação telefônica, para desconstituir a alegação 

posta na petição inicial. A ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

principalmente por se tratar de fato negativo que a autora não pode provar 

(ausência de contratação e de dívida). Acerca do fato negativo, já se 

pronunciou o STJ: “(...) Na colisão de um fato negativo com um fato 

positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a 

quem afirma um fato negativo [...]”. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5ª 

Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima .J. em: 03/11/2009 - DJe 

30/11/2009). E mais, mesmo em caso de fraude, cabe à empresa 

responsável indenizar o consumidor e se valer do direito de regresso 

contra quem de direito, até porque nenhuma responsabilidade se imputa ao 

terceiro inocente, pois a empresa que não certificar se quem está 

contratando é efetivamente o titular dos dados fornecidos, deve suportar 

os riscos inerentes à sua atividade. Dessa forma, considerando que a ré 

não comprovou a origem da suposta dívida, restou evidenciada a falha na 

prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente 

de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, 

evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, 

cujos nomes são indevidamente inseridos no rol dos maus pagadores. É 

pacifico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em 

cadastros de restrição ao crédito, o dano é presumido, porque decorre do 

próprio fato (in re ipsa), não sendo necessária qualquer prova do prejuízo 

(STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 

20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando 

Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247). Por outro lado, o entendimento 

jurisprudencial é que não cabe indenização por dano moral quando há 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, se existir 

negativação legítima preexistente, pois o bem tutelado, a inscrição 

indevida, fica prejudicado pelas negativações anteriores, sendo garantido 

apenas o direito ao pedido de cancelamento da negativação. Confira-se a 

súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. No extrato 

apresentado pelo autor (Id. 15782919), vê-se que ao tempo da inscrição 

realizada pela requerida (02/05/2015), já havia restrição em nome do 

autor, inserida pela Losango em 04/08/2014, assim, não é devida a 

indenização. Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial por 

Oliveira José Barbosa, para declarar inexistente o débito cobrado pela ré 

Claro S.A e questionado nesta demanda. Considerando a sucumbência 

recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento 

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que 

arbitro 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Novo 

Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa quanto a 

cota parte do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. 

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e 

anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001496-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOELITO CARMO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE OAB - MT14877-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1001496-77.2019 Manoelito Carmo de Souza ajuíza Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização de Danos Materiais e Morais em 

desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda., todos qualificados nos autos, 

alegando que se cadastrou no site da requerida, na qualidade de motorista 

de aplicativo, entretanto após 17 (dezessete) meses trabalhando com a 

requerida, mesmo possuindo inúmeros elogios, foi de forma arbitrária 

descredenciado do aplicativo. Narra que a requerida informou que o autor 

descumpriu a politica da empresa, vez que violou os termos de uso do 

aplicativo, o qual discorda considerando que trabalhou honestamente, 

sendo cordial e prestativo com seus passageiros, sendo que sua 

avaliação é de 4,86 estrelas, afirma, ainda, que não foi oportunizado o 

contraditório. Em sede de tutela de urgência que seja determinada a ré a 

reintegrar o autor na plataforma para retornar ao trabalho, no prazo de 24 

horas, sob pena de multa. No final, pleiteia a procedência da demanda com 

a condenação da requerida ao pagamento de lucros cessantes, em razão 

do período que ficou afastado no aplicativo, a condenação de danos 

morais no valor da R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a confirmação da liminar, 

bem como que a requerida seja condenação ao pagamento de custas e 

honorários sucumbenciais. Instruiu seu pedido com os documentos de ids. 

17388816 a 17388824. Em resposta a requerida apresenta contestação 

através do id. 19252518, alega em preliminar a carência da ação por falta 

de interesse de agir, vez que a requerida é uma plataforma tecnológica 

que viabiliza o contato entre motoristas parceiros e pessoas interessadas 

na prestação de seus serviços. Para que os motoristas sejam 

cadastrados no aplicativo, necessária se faz a avaliação de diversos 

critérios, assim como o cumprimento de requisitos específicos, além do 

que tem pleno direito de selecionar seus parceiros de acordo com seus 

próprios critérios e em atenção aos valores da empresa. No mérito, afirma 

ser uma empresa de tecnologia, que apenas conecta pessoas por meio de 

um aplicativo que viabiliza uma interação dinâmica e de mútuo proveito 

entre pessoas capazes de dispor de recursos próprios para auxiliar 

outras pessoas que desejam uma alternativa de mobilidade confortável e 

eficiente, na qual deve prevalecer a autonomia da vontade e a liberdade 

de contratar. Ressalta que não há relação de consumo entre as partes. 

Defende que a rescisão do contrato foi por motivo justo, vez que o autor 

tinha elevada taxa de cancelamento, afirmando que a maioria dos 

cancelamentos se dava por conduta lesiva do autor, que aceitava viagens 

sem intenção de completá-las, forçando os usuários a cancelar a 

solicitação, tendo uma taxa de cancelamento de 14,38%, violando a 

politica da empresa. Assevera alto índice de cancelamentos foi objeto de 

duas suspensões recebidas pelo requerente antes do cancelamento. 

Defende que não praticou nenhum ato ilícito capaz de gerar indenização 

por danos morais e materiais. Refuta o pedido de indenização por lucros 

cessantes, afirmando que possui obrigação de manter contrato de 

parceria com o autor, motivo pelo qual também não tem obrigação de lhe 
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indenizar pelo período que deixou de exercer a atividade intermediada pelo 

aplicativo, rogando pela improcedência da ação. Junta documento através 

dos documentos de ids. 19252520 a 19252527. Réplica a contestação 

através do id. 21176630. A tutela foi indeferida através do id. 20574447. 

As partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (id. 

29061242), tendo postulado pelo o julgamento antecipado (id. 29718216 e 

29730215). 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 Código de Processo Civil. Registre-se que o julgamento 

antecipado da lide, in casu, não representa cerceamento de defesa ou 

violação ao princípio do contraditório, ademais há nos autos elementos de 

convicção suficientes para que a sentença seja proferida, evitando-se 

que a causa tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cru) 

Inicialmente, quanto a preliminar de falta de interesse de agir, por esta 

alegação estar entrelaçada com o mérito receberá analise em conjunto. 

Verifica-se dos autos que o autor baseia sua alegação de que sofreu 

danos, pelo descredenciamento unilateral junto ao aplicativo da requerida, 

pretendendo a reativar sua conta de motorista, bem como o recebimento 

de indenização por danos materiais e morais. Verifica-se que as partes 

pactuaram “Termos e condições gerais dos serviços de intermediação 

digital” (id. 19252524), onde prevê a possibilidade da rescisão do contrato 

por iniciativa de qualquer uma das partes, mediante notificação à outra 

parte com 7 dias de antecedência ou, ainda, imediatamente, sem qualquer 

aviso prévio, ante o descumprimento dos termos constantes no contrato 

ou dos termos do Código de Conduta da Comunidade Uber, conforme 

cláusula 9ª (id. 19252524, pág 102). Pois bem, conforme o Código de 

Conduta da Uber o motorista cadastrado poderá perder o acesso ao 

aplicativo, entre eles a má qualidade do serviço, baixa avaliação, alta taxa 

de cancelamento ou violação às normas de segurança (id. 19252525), a 

requerida afirma que houve do descredenciamento do autor em razão da 

alta taxa de cancelamento das viagens. Verifica-se pelos documentos 

apresentados pela requerida de id. 19252527, que a taxa de cancelamento 

do autor foi de 14,38%, fato este incontroverso, conforme o próprio autor 

alega em sua impugnação a contestação, onde apenas se limitou a afirmar 

que o cancelamento das viagens foi por serem duvidosas, ressalta-se que 

referido percentual é baseada no número de viagens aceitas e 

canceladas pelo motorista, estando muito acima da taxa de cancelamento 

de outros motoristas que prestam serviço de alta qualidade que possuem 

taxa de cancelamento abaixo de 5% (id. 19252525, pág. 04), não podendo 

alegar o autor que desconhecer os termos que foram anuídos por ele. 

Diante de todo o cenário apresentado nos autos, é de se observar que o 

autor não cumpriu com o Código de Conduta estabelecido pela requerida e 

por ele anuído quando do cadastramento no aplicativo, pois manteve alto 

índice de cancelamento das viagens que aceitou realizar, considerando, 

ainda, o princípio da boa-fé, segundo o qual os contratantes devem 

comportar-se, com lealdade em suas relações recíprocas. Assim, 

havendo o descumprimento da obrigação contratual, operou-se a rescisão 

do contrato, vez que comprovada a violação às políticas do aplicativo e a 

justa causa para o encerramento da conta, inclusive com avisos e 

penalidades prévias, ressaltando ainda ao fato de havendo a previsão 

contratual de rescisão unilateral por qualquer um dos contratantes, não 

pode ser a ré obrigada a manter o autor em sua plataforma. Nesse 

sentido: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação de obrigação de fazer 

cumulada com danos materiais e morais - Bloqueio do motorista ao acesso 

de aplicativo de transporte de passageiros e posterior encerramento da 

parceria - Admissibilidade - Prévia suspensão temporária do motorista, por 

quatro vezes, em razão do alto índice de cancelamento de viagens - 

Previsão contratual a respeito da possibilidade do motorista ser desativado 

do aplicativo - Ausência de rescisão unilateral, abrupta e imotivada ou em 

desrespeito aos institutos e princípios invocados pelo apelante - Sentença 

de improcedência mantida, majorada a verba honorária para quinze por 

cento (15%) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada 

g r a t u i d a d e  c o n c e d i d a . ”  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1002823-81.2019.8.26.0286; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 

15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 3ª Vara Cível; Data do 

Julgamento: 19/04/2020; Data de Registro: 19/04/2020) “Ação de 

obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos materiais e morais – 

Descredenciamento de motorista da plataforma digital mantida pela 

empresa UBER – Julgamento de improcedência – Alto índice de 

cancelamentos unilaterais e desmotivados por parte do autor, mesmo 

depois de notificado pela ré para melhorar seu desempenho – Cláusula 

contratual que prevê a possibilidade de rescisão unilateral do contrato, 

sem aviso prévio, em caso de descumprimento contratual pelo motorista 

credenciado – Rescisão motivada por culpa do autor – 

Descredenciamento do autor (motorista) efetivado em exercício regular de 

direito da requerida – Responsabilidade civil não configurada – Danos 

morais e materiais não caracterizados – Recurso negado.” (TJSP; 

Apelação Cível 1086636-79.2019.8.26.0100; Relator (a): Francisco 

Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Central 

Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2020; Data de Registro: 

14/02/2020) Assim, não há que se falar em ato ilícito praticado pela 

requerida capaz de gerar indenização por danos morais, nem por lucros 

cessantes, vez que comprovada a regularidade do descredenciamento do 

autor no aplicativo. Nesse sentido: “CONTRATO – Prestação de serviços – 

Transporte – Uber – Motorista que praticou ato incompatível com as regras 

estabelecidas pelo contrato celebrado entre as partes – 

Descredenciamento amparado em contrato – Ato ilícito – Inexistência – 

Dano moral e material não caracterizado – Recurso não provido.” (TJSP; 

Apelação Cível 1067313-88.2019.8.26.0100; Relator (a): Maia da Rocha; 

Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2014; Data de Registro: 06/03/2020) 

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer 

c.c. Indenização de Danos Materiais e Morais por Manoelito Carmo de 

Souza em desfavor de Uber do Brasil Tecnologia Ltda.. Condeno a parte 

autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor causa, com base 

no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil. 

Contudo, por ser o autor beneficiário da Justiça Gratuita ficará isento do 

pagamento. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas 

e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003903-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

SIMONE MARIA POTRICH DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO FRANCISCO EL HAGE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre Castrillo OAB - MT3990-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto Simone Maria Potrich de Souza, representada por CID Imóveis, 

ajuizou a presente Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança 

e Pedido de Liminar em desfavor da Benedito Francisco El Hage, ambos 

devidamente qualificados, alegando que firmou contrato particular de 

locação residencial com a parte ré, do imóvel localizado na Rua N, n. 25, 

apto. 902, Ed. Manhathan, Bairro Miguel Sutil, nesta Capital, com prazo de 

05/12/2006 a 04/12/2007; que no último aditivo foi prorrogado até 2015, e 

superado, agora vigora por prazo indeterminado. Narra que a parte 

requerida deixou de cumprir com sua obrigação de cunho pecuniário, 

estando inadimplente com aluguéis dos meses de julho a dezembro de 

2017 e janeiro/2018, além das taxas de condomínio, energia e IPTU e que 

mesmo notificada para quitar o débito, se mantém inerte. Requer a 

concessão da liminar para que seja determinado ao réu a purgar a mora 

ou a desocupar voluntariamente o imóvel. No mérito, pugna pela rescisão 

do contrato de locação, com a confirmação do despejo; que a parte ré 

seja condenada ao pagamento dos alugueres e demais encargos 

vencidos e não pagos, até a efetiva desocupação, além das verbas 

sucumbenciais. O pedido de liminar foi apreciado e deferido (Id. 

11864997). A parte ré apresenta contestação (Id. 13386140), arguindo 

preliminar de falta de interesse de agir da parte autora. No mérito, aduz 

que não recebeu notificação; que está enfrentando dificuldades 
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financeiras e o despejo implicará no agravamento da sua situação; que 

seja autorizado o pagamento de forma parcelada; que a energia se 

encontra em nome do réu e o IPTU foi parcelado novamente e irá assumir o 

pagamento; que pretendepurgar a mora, devendo o processo ser remetido 

para a contadoria judicial e abatido o valor do adiantamento de seis meses 

de aluguel. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência da 

demanda. Réplica no arquivo de Id. 15391778. No arquivo de Id. 16494055 

consta o termo de entrega das chaves pelo réu. Intimadas as partes a 

especificarem as provas (Id. 23355870), apenas a parte autora se 

manifestou (Id. 25548631). É o relatório. Decido. Não tendo as partes 

interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No 

que tange ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação 

que, quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC). 

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;” Neste norte, 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. Verifica-se 

que as partes firmaram contrato de locação residencial, do imóvel 

localizado na Rua N, n. 25, apto. 902, Ed. Manhathan, Bairro Miguel Sutil, 

nesta Capital, com prazo de 05/12/2006 a 04/12/2007; que no último aditivo 

foi prorrogado até 2015, que superado, agora vigora por prazo 

indeterminado, no valor mensal de R$ 965,68 (Ids. 11835329 e 11835335), 

assumindo ainda a parte ré o pagamento de água, luz, imposto predial e 

territorial urbano, etc. (cláusula quarta). A parte autora afirma que a parte 

ré deixou de cumprir a obrigação de pagamento dos aluguéis dos meses 

de julho a dezembro de 2017 e janeiro/2018, além das taxas de 

condomínio, energia e IPTU, requerendo aqui a rescisão do contrato e a 

condenação da mesma ao pagamento de tais débitos, bem como dos que 

se vencerem até a efetiva desocupação do imóvel. 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 e aditivos nos arquivos de Ids. 11835329 e 11835335, e a 

notificação consta no arquivo de Id. 11835335, e 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, de 18 de outubro de 1991. 

Observa-se que a desocupação do imóvel pela parte ré se deu por 

determinação judicial (Id. 11864997) e não havendo o pagamento dos 

valores dos alugueres vencido e dos que venceram até a desocupação, e 

encargos, deve ser reconhecido o atraso e, como consequência disso, 

ser declarada e rescisão do Contrato de Locação considerando a 

inadimplência dos aluguéis e encargos. Convém registrar que o credor não 

pode ser compelido a receber seu crédito de forma parcelada, nos termos 

do artigo 314, do Código Civil, ainda mais depois de vencida a obrigação. 

Tal ato é faculdade da credora, mas de forma administrativa, descabendo 

a intervenção do judiciário Nesse sentido: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRETENSÃO DE 

PARCELAMENTO DO DÉBITO – INADMISSIBILIDADE - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - CARACTERIZAÇÃO. O credor não pode ser 

compelido a receber seu crédito de forma parcelada, nos termos do artigo 

314 do Cód. Civil, falecendo ao autor interesse de agir ao pretender 

depositar o débito de forma desmembrada. Recurso Desprovido. (TJSP, 

Apelação Sem Revisão nº 0009968-95.2013.8.26.0229, 26ª Câmara de 

Direito Privado, Relator Des. Antônio Nascimento, publicado em 

24.09.2015). Negritei. “LOCAÇÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - MORA CONFESSADA PELA 

LOCATÁRIA – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO – 

INADMISSIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

CARACTERIZAÇÃO. O credor não pode ser compelido a receber seu 

crédito de forma parcelada, nos termos do artigo 314 do Cód. Civil, 

falecendo à autora interesse de agir ao pretender depositar o débito de 

forma desmembrada. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP, APL 

00051610820148260452 SP, 26ª Câmara de Direito Privado, Relator 

Antônio Nascimento, publicado em 22/10/2015). Negritei. Com relação ao 

débito, a parte autora faz jus ao recebimento do aluguel no valor de R$ 

965,68 e encargos vencidos (taxa de condomínio e IPTU) e os que 

vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, já que se tratam de 

prestações sucessivas (art. 323, NCPC). A propósito: “APELAÇÃO CIVEL. 

LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. 

JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÕES 

PERIÓDICAS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 290, DO CPC. Preliminar de 

nulidade da sentença, por julgamento ultra petita, rejeitada, pois as 

parcelas vincendas foram incluídas na sentença com amparo no disposto 

no artigo 290 do CPC, o qual, modo expresso, permite a inclusão de 

parcelas vincendas sem que haja pedido do autor. APELAÇÃO 

DESPROVIDA”. (TJ-RS - AC: 70061091666 RS , Relator: Ana Beatriz Iser, 

Data de Julgamento: 27/08/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 02/09/2014). “AÇÃO DE DESPEJO 

CUMULADA COM COBRANÇA DE ALÚGUEIS E DE ENCARGOS DA 

LOCAÇÃO EM ATRASO INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À INCLUSÃO DE 

ALUGUÉIS VINCENDOS NA CONDENAÇÃO - A PRETENSÃO, EM AÇÃO DE 

COBRANÇA DE PRESTAÇÕES SUCESSIVAS OU PERIÓDICAS, ESTÁ 

IMPLÍCITA NO PLEITO CONDENATÓRIO - EXPRESSÃO DO ART. 290, DO 

CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO DO LOCADOR, NOS TERMOS DO ART. 333, II, DO 

CPC SENTENÇA QUE SE CONFIRMA - RECURSO A QUE SE NEGA 

SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC”. (TJ-RJ - APL: 

00030354320128190001 RJ 0003035-43.2012.8.19.0001, Relator: DES. 

RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 27/03/2014, SÉTIMA 

CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 31/03/2014). Cumpre destacar que 

os valores em atraso devem ser atualizados com base no INPC e incidirá 

desde o vencimento de cada aluguel, bem como a multa moratória de 10%. 

Quanto aos juros moratórios, correta a incidência nas datas dos 

respectivos vencimentos, eis que se trata de mora de natureza ex re, cuja 

constituição se dá de pleno direito em decorrência do inadimplemento da 

obrigação, positiva e líquida, no seu termo, a teor do disposto no artigo 397 

do Código Civil. Estando a energia em nome do réu, não deverá ser 

incluída na cobrança pela parte autora. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos formulados por Simone Maria Potrich de Souza, representada por 

CID Imóveis, em desfavor da Benedito Francisco El Hage, para declarar 

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes. Confirmo a 

liminar deferida. Condeno a parte requerida ao pagamento dos aluguéis 

vencidos do dos meses de julho a dezembro de 2017 e janeiro/2018, além 

dos encargos (taxa de condomínio e IPTU), bem como os que venceram 

até a efetiva desocupação do imóvel, devendo ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês simples, ambos a partir de cada 

vencimento e multa moratória de 10% (dez por cento), esta sobre o valor 

total do débito dos aluguéis, devendo ainda ser descontado o valor da 

caução ofertada pela 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 do débito atualizado, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Defiro o 

levantamento pela parte autora da caução ofertada, assim expeça-se o 

alvará. 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: 1031175-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA DE LARA PINTO PARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-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))
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1031175-59.2018 Visto. Flávia de Lara Pinto Pardi, qualificado nos 

autos, ajuíza Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação 

Por Danos com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa 

Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., igualmente qualificada, 

alegando ser cliente da requerida através da Unidade Consumidora n.º 

6/331001 - 8, afirmando recebeu uma fatura no valor de R$ 5.711,00, no 

mês de fevereiro de 2018, referente a suposto consumo recuperado, do 

qual discorda, e ainda teve seu nome incluído nos cadastros dos 

inadimplentes. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar 

a ré a suspender a referida cobrança; se abster de suspender o 

fornecimento de energia elétrica no imóvel e promover a exclusão do nome 

da autora nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito discutido, 

sob pena de multa, roga pela procedência dos pedidos com a declaração 

de inexistência do débito no valor de R$ 5.711,00 referente suposto 

consumo recuperado, bem como condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 35.200,00, além das custas 

e honorários advocatícios. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

15425546 a 15425673 A liminar foi deferida através da decisão de id. 

15452604. A requerida, na contestação (id. 17569948), assevera que a 

fatura de energia elétrica impugnada é exigível e que foi constatada 

irregularidade no sistema de medição de energia. Defende a legalidade dos 

procedimentos adotados e que a apuração do débito foi em conformidade 

com a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

ressaltando que não compete a requerida descobrir quem foi o autor da 

irregularidade nas instalações. Aduz que não praticou qualquer ato ilícito 

capaz de gerar responsabilidade civil, vez que não efetuado o pagamento 

da contraprestação referente ao consumo de energia elétrica, bem como 

quando forem encontradas irregularidades no medidor, é permitido à 

concessionária suspender o fornecimento de energia elétrica ou se utilizar 

de quaisquer outros meios lícitos, inclusive a negativação dos dados. 

Requer a improcedência dos pedidos. Junta documentos através do id. 

17322968. Réplica a contestação através do id. 19387934. É relatório. 

Decido. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Reparação Por Danos com Pedido de Tutela de Urgência promovida Flávia 

de Lara Pinto Pardi em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S.A.. O feito comporta o julgamento nos estado em que se 

encontra, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para que 

a sentença seja proferida, evitando-se que a causa tenha seu desfecho 

protraído. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta-nos: 

“Nos termos do art. 330, I, do CPC, é possível ao magistrado conhecer 

diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito 

for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, 

Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

04/12/2014, DJe 03/02/2015). 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. Pretende a parte autora a 

declaração de inexistência do débito no valor de R$ 5.711,00, referente ao 

consumo recuperado do período de 06.2016 a 01.2018 e a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais. A ré, por sua 

vez, assegura que a cobrança é devida, vez que ficou comprovada a 

existência de desvio de energia no medidor da unidade consumidora da 

parte autora. É importante registrar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) ao caso em concreto, dada a configuração da 

requerida como fornecedora de serviços e a parte autora como 

destinatária final desses serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos 

sobre consumidor e fornecedor, dados pelo próprio CDC: “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.”. “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final.” Não bastasse a evidência dos critérios objetivos dispostos em Lei 

para se reconhecer a relação de consumo protegida pelo CDC, também se 

assenta a vulnerabilidade da parte autora frente à ré na relação ora 

retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, que permite 

concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Com isso, faz com 

que imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. A requerida 

sustenta que em 04.01.2018 foi procedida vistoria no equipamento de 

medição de energia elétrica no imóvel, ocasião que foi detectado indício da 

existência de irregularidade, ou seja, desvio de energia, conforme art. 129, 

§ 1º da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, foi lavrado termo de ocorrência, 

efetivado registro fotográfico das irregularidades existentes no local, após 

perícia no medidor. Afirma que atestada a existência de irregularidade, 

passou-se a revisar o quantum energético não aferido, para fins de 

cobrança em fatura de energia, pautando-se nas diretrizes do artigo 130, 

II, da Resolução n. 414/ANEEL/2010. A controvérsia dos autos cinge-se 

em verificar se a apuração de irregularidades no medidor de energia 

elétrica da autora, foi promovida com observância a Resolução da Aneel. 

É certo que qualquer suspeita de irregularidade da medição na unidade 

consumidora da autora, seria necessária a emissão de laudo técnico, nos 

ter da Resolução 414/10, da Aneel, assim verifica-se que a ré não cumpriu 

o que dispõe o art. 129, da resolução supracitada, adotando precisamente 

o que está consignado nos parágrafos 2º e 7º, abaixo transcrito: “Art. 

129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora 

deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e 

apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. [...] § 2º. Uma 

cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar 

a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. [...] § 7º. Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado.” Demais, a requerida não arrolou no processo qualquer 

documento que comprove que a autora foi intimada para acompanhar a 

perícia a realização da perícia por órgão competente, , violando o princípio 

do contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 373, II do CPC, 

assim, não se desincumbiu de comprovar a lavratura do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade - TOI, no qual o consumidor deveria ter sido 

foi intimado a apresentar quesitos ou assistente técnico para acompanhar 

a perícia. Neste sentido, a requerida nada mais faz do que tentando 

convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar uma suposta 

vistoria, o que não retrata senão ato integralmente unilateral que não tem a 

propriedade de convencer. Assim permite constatar que houve cobrança 

de valor referente à vistoria unilateral pela requerida que não encontra 

justificativa plausível à vista da ausência de pressupostos legais para 

realização da mencionada perícia com relação à fatura de R$ 5.711,00, 

gerada em razão de suposto desvio de energia elétrica da Unidade 

Consumidora n. 6/331001 - 8. Desta forma, para que seja feita a revisão 

de consumo e posterior cobrança de recuperação é necessário que a 

requerida atenda as exigências do regulamento da Aneel, conforme a 

jurisprudência: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Fornecimento de 

Energia Elétrica – Fraude imputada ao consumidor quando em inspeção 

efetuada no imóvel – Lavratura do TOI – Produção de prova unilateral – 

Cobrança com base em suposta diferença de consumo, em razão de 

fraude detectada e lançada no Termo de Ocorrência de Irregularidade – 

Ausência de prova pericial a evidenciar a fraude - Inobservância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa – Inocorrência de danos 

morais – Sentença mantida - Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação 

Cível 1025837-23.2018.8.26.0224; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão 

Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019) 

Negritei e grifei “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 
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LASTREADA EM PROCEDIMENTO DE CARACTERIZAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE QUE NÃO OBSERVOU A NORMATIVA DE REGÊNCIA 

(RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR 

PROBANTE. DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. INTERRUPÇÃO 

DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÉBITO PRETÉRITO. DANO MORAL 

EVIDENCIADO. Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, ao definir 

procedimento para caracterização de irregularidade, estabelece que a 

distribuidora, nos casos em que houver necessidade de retirada do 

medidor, deve não só acondicionar o equipamento em invólucro 

específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, o que 

foi observado na espécie, mas encaminhá-lo, por meio de transporte 

adequado, para realização de avaliação técnica (§ 5º do art. 129), com 

comunicação ao "consumidor, por escrito, mediante comprovação, com 

pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da 

realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, 

acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado" (§ 7º 

do art. 129) [...] Conseguinte, evidenciada está, na espécie, a nulidade do 

procedimento de caracterização de irregularidade realizado pelo 

fornecedor, com o que resta fulminada a vergastada recuperação de 

receita naquele alicerçada. Já em relação ao suscitado dano moral, [...] o 

posicionamento assentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

secundado por esta Câmara, de ser vedada a suspensão do fornecimento 

de energia elétrica, esta situação não conduz, per se, ao reconhecimento 

de lesão a direito da personalidade e, por consequência, à reparação por 

danos morais. APELO PARCIALMENTE PROVIDO, VENCIDO O RELATOR, 

QUE O PROVIA EM TODA SUA EXTENSÃO.” (Apelação Cível Nº 

70063228159, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Bernd, Julgado em 30/11/2016) Negritei e grifei “APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO LASTREADA EM IMPUTADA FRAUDE 

DESCRITA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), QUE NÃO 

OBSERVOU FORMALIDADE DA NORMATIVA DE REGÊNCIA (RESOLUÇÃO 

414/2010 DA ANEEL), A AFASTAR SEU VALOR PROBANTE. 

DECLARAÇÃO DO INDÉBITO QUE SE IMPÕE. [...] Conseguinte, evidenciada 

está, na espécie, a nulidade do procedimento de caracterização de 

irregularidade realizado pelo fornecedor, com o que resta fulminada a 

vergastada recuperação de consumo naquele alicerçada. APELO 

PROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70064073562, Terceira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 

24/11/2016) Negritei e grifei Com essas considerações, necessário 

declarar indevido o débito decorrente da frustrada recuperação de 

consumo, que ora se desconstitui. Com relação ao pedido de indenização 

por danos morais, está configurada a lesão aos direitos da personalidade 

da autora, tendo em vista que houve a inclusão de seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito inexistente, devem ser levados em 

consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva. É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de 

que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter 

reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente 

gravoso ao ofensor, sendo que, no caso em análise, a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável. Posto isso, com 

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

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Reparação Por Danos com 

Pedido de Tutela de Urgência promovida Flávia de Lara Pinto Pardi em 

desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., para 

confirmar a liminar deferida no arquivo de id.. 15452604 e declarar 

inexistente o débito de R$ 5.711,00 referente ao mês 02/2018, da Unidade 

Consumidora n. 6/331001-8 (id.15425659). Condeno a ré a indenizar os 

danos morais experimentados pela autora, em razão da negativação 

indevida, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo 

INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros 

de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em razão de ter a parte autora 

decaído de parte mínima do pedido, condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86 do Novo Código de Processo 

Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 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: 1038433-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE JESUS OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO OAB - SC25897 (ADVOGADO(A))

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - MT32349-O (ADVOGADO(A))

JOAO CARLOS HARGER JUNIOR OAB - SC29753 (ADVOGADO(A))

JANINE GIRARDI OAB - MT39458-O (ADVOGADO(A))

ANA BEATRIZ ANGELO SILVA OAB - SC53307 (ADVOGADO(A))
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Rodrigo de Jesus Oliveira ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Agemed Saúde S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando que é beneficiário do 

serviço de assistência à saúde prestada pela requerida e que em 

05/09/2018, por volta das 18horas, o requerente teve uma crise 

respiratória grave e foi encaminhado para o Hospital Santa Rosa, onde foi 

constatado pela equipe de emergência que seria necessária a sua 

internação em Unidade de Terapia Intensiva, para compensação do quadro 

respiratório apresentado, todavia, a requerida se negou a autorizar o 

pedido, ao argumento de que ainda não decorreu o período de carência. 

Narra que diante da gravidade da situação, sua genitora se viu obrigada a 

assinar termo de responsabilidade e assunção de dívida, bem como 

contrato de assistência médica hospitalar, e que no final o tratamento 

gerou uma despesa de R$ 32.178,04 (trinta e dois mil cento e setenta e 

oito reais e quatro centavos). Requer a procedência da demanda para que 

a parte ré seja condenada a custear o tratamento/internação emergencial 

do autor, pagando o mesmo junto ao Hospital Santa Rosa; condenada ao 

pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além das verbas de 

sucumbência. A ré apresenta defesa (Id. 18437901), onde afirma a 

existência de carência contratual para internações e procedimento 

cirúrgicos por 180 dias, e como ainda não havia sido superado ao tempo 

do fato, é legitima a negativa da cobertura; que não há prova da 

urgência/emergência no caso do autor. Que não há ilícito praticado, 

consequentemente dano a ser recomposto. Requer a improcedência dos 

pedidos formulados na exordial, mas caso haja entendimento pela 

condenação, que o valor do moral atenda aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Réplica no arquivo de Id. 18946486. Intimadas as partes 

a especificarem as provas (Id. 23517613), ambas se manifestaram (Id. 

25124188 e 25154585). É o Relatório. Decido. Em razão de não existir 

necessidade de produção de outras provas, consoante os princípios da 

economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Ressalte-se que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao 

Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo, 

consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC: Art. 3º 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. § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. § 2º 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. (grifo nosso) Para afastar qualquer dúvida quanto à 

aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 608 do STJ: 

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de 

saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Logo, é 

possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo a 

viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das cláusulas 

que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 6º, V c/c art. 51, IV do 

CDC). A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código 
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de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão 

interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor. Pois bem. Foi 

solicitada pela médica Luana Braga Leite a internação do autor na UTI em 

caráter urgente, conforme guia de solicitação de internação acostada no 

arquivo de Id. 16312622. A requerida, por sua vez, negou a cobertura sob 

alegação de que o contrato ainda estava sob prazo de carência. Não 

obstante a previsão contratual relativa às carências, é importante 

observar, que este período previamente contratado, em caso de 

emergência/urgência, é reduzido para 24 horas, conforme dispõe o art. 

12, inciso V, alínea “c” da Lei nº 9.656: “Art. 12. São facultadas a oferta, a 

contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do 

art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste 

artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no 

plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências 

mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de 

trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta 

dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para 

a cobertura dos casos de urgência e emergência;” O artigo 35 C da Lei nº 

9.656, do mesmo modo, prevê a obrigatoriedade de cobertura em casos 

de emergência/urgência, senão vejamos: “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, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de 

urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional. [...]”. Nesse sentido: “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UNIMED 

– CONTRATO – ÁREA REGIONAL DE ABRANGÊNCIA – CÂNCER – 

TRATAMENTO POR MEIO DE RADIOTERAPIA REALIZADA FORA DA ÁREA 

DE ABRANGÊNCIA – PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA – 

POSSIBILIDADE – ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – OBRIGATORIEDADE DO 

PLANO DE SAÚDE EM COBRIR AS DESPESAS – NÃO OCORRÊNCIA DE 

DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO. Em 

procedimentos de urgência ou emergência a prestadora de serviço de 

saúde é obrigada a cobrir as despesas do tratamento indicado, 

considerando o risco de vida da paciente, ainda que fora da abrangência 

da cobertura regional. O contrato de seguro cria um direito absoluto que é 

a preservação da vida acima de restrições de qualquer natureza. [...]”. 

(TJMS. Apelação Cível - Ordinário - N. 2010.028993-7/0000-00. Primeira 

Turma Cível. Relator: Des. João Maria Lós. Julgado em 30.3.2011. 

Publicado em 04.04.2011). O direito à saúde encontra-se umbilicalmente 

relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta 

garantia fundamental uma das vigas mestras da Constituição da República 

de 1988. Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como 

garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o 

direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre 

as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Assim, em se tratando à espécie de direitos indisponíveis, qual seja, direito 

à vida e à saúde de um ser humano, certo é que a recusa indevida da 

prestadora de serviços médicos e hospitalares em autorizar o tratamento 

da patologia caracteriza dano moral, com o consequente dever de 

indenizar, pois é evidente que tal recusa interfere de maneira significativa 

no seu comportamento psicológico, causando-lhe angústia e aflições. A 

recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário 

ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil, 

principalmente por ser a parte consumidora presumidamente 

hipossuficiente. É suficiente, para fins de reparação por dano moral, a 

ocorrência do fato descrito, sendo desnecessária a demonstração da dor 

experimentada, pois o dano opera-se in re ipsa. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A 

TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo 

de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do 

óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O 

entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do 

dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura 

do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos 

autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por 

inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que 

a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de 

questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é 

caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente 

inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do 

julgado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1396523/DF, 

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 

01/04/2019, DJe 09/04/2019). Negritei “CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO 

COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. 

ALEGAÇÃO DO CARÁTER EXPERIMENTAL DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. PRINCÍPIOS 

DA UNIVERSALIDADE DO DIREITO À SAÚDE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. 

RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. 1. Na relação jurídica entre 

operadora de plano privado de saúde e respectivo segurado, o 

ordenamento jurídico brasileiro impõe interpretação mais benéfica à parte 

que se apresenta vulnerável, com assento no Código de Defesa do 

Consumidor. 2. A indicação do devido tratamento/medicamento ao paciente 

é de responsabilidade do médico que o acompanha, e não do plano de 

saúde. 3. Mostra-se ilegítima à operadora de plano de saúde recusar 

cobertura a determinado procedimento médico, essencial ao tratamento e 

à restauração da saúde do paciente, sob o argumento de se tratar de 

caráter experimental, sob pena de ofensa ao princípio da universalidade 

previsto no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e aos princípios da 

transparência e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4º, caput, e 

artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A seguradora não 

apresentou qualquer prova técnica/cientifica que pudesse atestar com 

precisão o caráter experimental do medicamento questionado, não se 

desincumbindo, pois, a parte requerida do ônus que lhe cabia, na forma do 

art. 333, inciso II, do CPC. 5. A comprovada recusa injustificada do plano 

de saúde em assistir o beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento 

contratual, ensejando a reparação civil da lesão perpetrada, a título de 

danos morais. Precedentes. 6. Mostra-se suficiente, para fins de 

reparação por dano moral, a ocorrência do fato descrito, sendo 

desnecessária a demonstração da dor espiritual experimentada, pois o 

dano opera-se in re ipsa. 7. Negou-se provimento ao recurso”. (TJ-DF - 

APC: 20150910039936, Relator: Flavio Rostirola, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

29/01/2016 . Pág.: 197). Negritei. Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este condizente 

com o caso. No arquivo de Id. 16312625 consta a cobrança pelo hospital 

acerca das despesas sobre o tratamento do autor, o qual deverá ser 

custeado pela requerida integralmente. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados nesta ação promovida por Rodrigo 

de Jesus Oliveira em desfavor da Agemed Saúde S.A, para condenar a ré 

a custear o tratamento/internação urgente do autor, pagando o mesmo 

junto ao Hospital Santa Rosa. Condeno a requerida ao pagamento da 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos 

morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 

do CC). Condeno ainda a requerida ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze 

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. 

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

Direito
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Laércio Agostinho da Costa ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de Unimed Cuiabá, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que é beneficiário do serviço de assistência à saúde prestada 

pela requerida e que em 11/04/2019 precisou ir ao pronto atendimento do 

Hospital São Mateus, onde o médico plantonista diagnosticou a 

necessidade de internação do autor na UTI em razão de quadro 

infeccioso/inflamação no rim, todavia, a requerida se negou a autorizar o 

pedido, ao argumento de que ainda não decorreu o período de carência. 

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

requerida a autorizar/custear a imediata internação do autor, 

consequentemente o seu tratamento, além dos demais procedimentos a 

serem indicados pelo médico, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a 

procedência da demanda com a confirmação da liminar, e que a ré seja 

condenada ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de dano moral, além das 

verbas de sucumbência. No arquivo de Id. 19364848 consta decisão, em 

sede de plantão, deferindo em parte o pedido urgente da autora. A ré 

apresenta defesa (Id. 19915677), onde afirma a existência de carência 

contratual para internações e procedimento cirúrgicos por 180 dias, e 

como ainda não havia sido superado ao tempo do fato, é legal a negativa 

da cobertura; que o prazo de cobertura de internação é limitado as 

primeiras 12 horas, após isso o ônus financeiro é da parte autora. Que 

não há ilícito praticado, consequentemente dano a ser recomposto. Requer 

a improcedência dos pedidos formulados na exordial, mas caso haja 

entendimento pela condenação, que o valor do moral atenda aos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade. Réplica no arquivo de Id. 20493797. 

Intimadas as partes a especificarem as provas (Id. 23349991), ambas se 

manifestaram (Id. 24816500 e 25054533). É o relatório. Decido. Em razão 

de não existir necessidade de produção de outras provas, consoante os 

princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ressalte-se que os contratos de planos de saúde estão 

submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação 

de consumo, consoante traduz o artigo 3º, § 2º do CDC: Art. 3º 

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. § 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2º 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. (grifo nosso) Para afastar qualquer dúvida 

quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 

608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 

Logo, é possível a adequação dos contratos aos ditames legais, de modo 

a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação de nulidade das 

cláusulas que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, 

que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, 

incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (art. 6º, V c/c art. 51, IV do 

CDC). A questão também traz à tona a aplicação do artigo 47, do Código 

de Defesa do Consumidor, segundo o qual as cláusulas contratuais serão 

interpretadas da maneira mais benéfica ao consumidor. Pois bem. Foi 

solicitado pelo médico a internação na UTI da parte autora, em caráter 

urgente, conforme guias acostadas aos autos (Ids. 19364689, 19364690). 

A requerida, por sua vez, alegou que o contrato ainda estava sob prazo 

de carência, e que em razão da urgência, iria autorizar 12 horas de 

observação (Id. 19915690). Não obstante a previsão contratual relativa às 

carências, é importante observar, que este período previamente 

contratado, em caso de emergência/urgência, é reduzido para 24 horas, 

conforme dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c” da Lei nº 9.656: “Art. 12. 

São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que 

tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas 

nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de 

cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as 

seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: 

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo 

de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e 

quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” O 

artigo 35 C da Lei nº 9.656, do mesmo modo, prevê a obrigatoriedade de 

cobertura em casos de emergência/urgência, senão vejamos: “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, caracterizada em declaração do médico 

assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; [...]”. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

PLANO DE SAÚDE – UNIMED – CONTRATO – ÁREA REGIONAL DE 

ABRANGÊNCIA – CÂNCER – TRATAMENTO POR MEIO DE RADIOTERAPIA 

REALIZADA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA – PROCEDIMENTO DE 

URGÊNCIA-EMERGÊNCIA – POSSIBILIDADE – ART. 35-C DA LEI 9.656/98 – 

OBRIGATORIEDADE DO PLANO DE SAÚDE EM COBRIR AS DESPESAS – 

NÃO OCORRÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL – RECURSO 

IMPROVIDO. Em procedimentos de urgência ou emergência a prestadora 

de serviço de saúde é obrigada a cobrir as despesas do tratamento 

indicado, considerando o risco de vida da paciente, ainda que fora da 

abrangência da cobertura regional. O contrato de seguro cria um direito 

absoluto que é a preservação da vida acima de restrições de qualquer 

natureza. [...]”. (TJMS. Apelação Cível - Ordinário - N. 

2010.028993-7/0000-00. Primeira Turma Cível. Relator: Des. João Maria 

Lós. Julgado em 30.3.2011. Publicado em 04.04.2011). Também não 

prospera a alegação da ré de que a cobertura é limitada as primeiras 12 

horas, já que a Súmula 302 do STJ dispõe que: É abusiva a cláusula 

contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar 

do segurado. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. SITUAÇÃO DE CARÊNCIA E EMERGÊNCIA. 

LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de 

obrigação de fazer. 2. Não se limita a cobertura de urgência e de 

emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de 

tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a 

cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação 

hospitalar do segurado. Precedentes. 3. Agravo interno não provido”. 

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). 

Negritei. O direito à saúde encontra-se umbilicalmente relacionado com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, sendo esta garantia 

fundamental uma das vigas mestras da Constituição da República de 1988. 

Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece como garantia 

fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí compreendido o direito à 

saúde, razão pela qual este último encontra-se albergado dentre as 

normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° da Carta Política. 

Assim, em se tratando à espécie de direitos indisponíveis, qual seja, direito 

à vida e à saúde de um ser humano, certo é que a recusa indevida da 

prestadora de serviços médicos e hospitalares em autorizar o tratamento 

da patologia caracteriza dano moral, com o consequente dever de 

indenizar, pois é evidente que tal recusa interfere de maneira significativa 

no seu comportamento psicológico, causando-lhe angústia e aflições. A 

recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário 

ultrapassa o mero inadimplemento contratual, ensejando a reparação civil, 

principalmente por ser a parte consumidora presumidamente 

hipossuficiente. É suficiente, para fins de reparação por dano moral, a 

ocorrência do fato descrito, sendo desnecessária a demonstração da dor 

experimentada, pois o dano opera-se in re ipsa. A propósito: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A 

TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA 

DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo 

de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do 

óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O 

entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do 

dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura 

do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos 
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autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por 

inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que 

a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de 

questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é 

caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente 

inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do 

julgado. 5. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 1396523/DF, 

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 

01/04/2019, DJe 09/04/2019). Negritei “CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO 

COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. 

ALEGAÇÃO DO CARÁTER EXPERIMENTAL DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. PRINCÍPIOS 

DA UNIVERSALIDADE DO DIREITO À SAÚDE E DA BOA-FÉ OBJETIVA. 

RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. 1. Na relação jurídica entre 

operadora de plano privado de saúde e respectivo segurado, o 

ordenamento jurídico brasileiro impõe interpretação mais benéfica à parte 

que se apresenta vulnerável, com assento no Código de Defesa do 

Consumidor. 2. A indicação do devido tratamento/medicamento ao paciente 

é de responsabilidade do médico que o acompanha, e não do plano de 

saúde. 3. Mostra-se ilegítima à operadora de plano de saúde recusar 

cobertura a determinado procedimento médico, essencial ao tratamento e 

à restauração da saúde do paciente, sob o argumento de se tratar de 

caráter experimental, sob pena de ofensa ao princípio da universalidade 

previsto no art. 35-F da Lei nº 9.656/1998 e aos princípios da 

transparência e boa-fé objetiva consagrados nos artigos 4º, caput, e 

artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A seguradora não 

apresentou qualquer prova técnica/cientifica que pudesse atestar com 

precisão o caráter experimental do medicamento questionado, não se 

desincumbindo, pois, a parte requerida do ônus que lhe cabia, na forma do 

art. 333, inciso II, do CPC. 5. A comprovada recusa injustificada do plano 

de saúde em assistir o beneficiário ultrapassa o mero inadimplemento 

contratual, ensejando a reparação civil da lesão perpetrada, a título de 

danos morais. Precedentes. 6. Mostra-se suficiente, para fins de 

reparação por dano moral, a ocorrência do fato descrito, sendo 

desnecessária a demonstração da dor espiritual experimentada, pois o 

dano opera-se in re ipsa. 7. Negou-se provimento ao recurso”. (TJ-DF - 

APC: 20150910039936, Relator: Flavio Rostirola, Data de Julgamento: 

16/12/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

29/01/2016 . Pág.: 197). Negritei. Ao arbitrar a indenização por danos 

morais, deve-se observar a condição pessoal da vítima, a capacidade 

econômica do ofensor, a natureza e a extensão da dor moral ocasionada 

por ato injusto de outrem, a fim de atingir seu objetivo, qual seja, a 

compensação do lesado e a punição do ofensor. Nesse rumo, em atenção 

aos princípios de moderação e da razoabilidade, fixo a condenação da 

requerida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este condizente 

com o caso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código 

de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados nesta ação promovida por Laércio Agostinho da Costa em 

desfavor de Unimed Cuiabá, para confirmar a tutela urgente que 

determinou a ré a autorizar/custear a internação/tratamento da parte 

autora, conforme prescrito/solicitado pelo médico (Id. 19364848). Condeno 

a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a 

título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC 

a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (art. 405 do CC). Condeno ainda a requerida ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, 

este que arbitro em 20% (vinte 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. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1040049-96.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

ADILSON JOSE MULLER REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

ao julgamento. ADILSON JOSE MULLER, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

03/06/2019, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, conforme determinado em lei, 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 cobertura devido ao 

fortuito não ser abrangido pelo seguro, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, a ausência de nexo de 

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

à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, 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 29240691). 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 
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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 ausência de cobertura devido ao fortuito 

não ser abrangido pelo seguro, vez que o acidente teria ocorrido com o 

veículo parado, contudo, tal alegação não prospera, já que, conforme 

relatado nos autos, a queda que decorreu em lesões teve como causa 

determinante o caminhão, o qual é caracterizado como veículo automotor, 

sendo que há a cobertura do seguro obrigatório nestes casos. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – 

DANOS DECORENTES DO VEÍCULO – QUEDA DO CAMINHÃO DE LIXO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. Embora considerando que, em regra, o uso comum 

que se dá ao veículo seja a circulação em área pública, não se pode limitar 

a indenização apenas nos casos em que o acidente ocorre quando o 

veículo esteja em movimento, pois a lei não impõe tal restrição, mas 

apenas disciplina que o acidente e os danos sejam decorrentes de veículo 

automotor terrestre ou sua carga – Para que seja admitida a indenização 

securitária, necessário que o veículo automotor seja causa determinante 

do dano. A correção monetária sobre as indenizações do seguro DPVAT 

incidem desde a data do sinistro. (TJ-MG – AC: 10701150235995001 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data de 

Publicação: 13/04/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 03/06/2019. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que ADILSON JOSE MULLER, 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do quadril direito de 

intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: Art. 3º (...) § 

1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do quadril direito, 

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

75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), 

contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.” 

(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: 

Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo 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: 1040028-23.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA JESSYCA FRANCO DE FREITAS (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:
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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: 1040028-23.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

KARLLA JESSYCA FRANCO DE FREITAS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. KARLLA JESSYCA FRANCO 

DE FREITAS, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 25/04/2019, que lhe ocasionou invalidez 

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

o pagamento do seguro obrigatório, conforme determinado em lei, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a necessidade de adequação do valor da causa, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio pedido administrativo. No 

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

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

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

decorrente de acidente de trânsito, 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 

29234713). 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 a autora foi vítima de 

acidente de trânsito em 25/04/2019. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que KARLLA JESSYCA FRANCO DE FREITAS, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro superior 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, 
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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 membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

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

2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: “A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

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

R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

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

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CONCEICAO GODOZI (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))

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO GABINETE Autos nº 

1000510-94.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por EDVALDO CONCEIÇÃO 

GODOZI, em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. 

Defiro o pedido de gratuidade de Justiça. Designo a audiência de tentativa 

de conciliação, para o dia 24/05/2017, às 12:00 horas a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação da Capital. Cite e intime-se a requerida 

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

e sob a advertência prevista no § 8o do artigo 334 do Código de Processo 

Civil. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis será contado a 

partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados. 

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação (oportunidade em 

que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas 

ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá 

se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção). A presente decisão 

SERVIRÁ como MANDADO a ser cumprido pelo Oficial de Justiça. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2017. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000510-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CONCEICAO GODOZI (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))

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PJE [] Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, manifestaemr sobre o laudo técnico pericial juntado aos autos, 

bem como seus assistentes técnicos, se indicados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010358-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WERYCK CASSIANO DE SOUZA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT16214-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

RAFAEL ARANEGA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PJE [] Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da 

CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para, no 

prazo legal, manifestar sobre o laudo técnico pericial juntado aos autos, 

bem como seus assistentes técnicos, se indicados

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031010-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALUISIO JOSE ALVES COELHO (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)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar requerendo o que entender de 

direito, uma vez que a parte requerida citada, após a audiência de 

conciliação deixou decorrer o prazo sem apresentar contestação, bem 

como não juntou procuração.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027151-51.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JOEL DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO OAB - MT19458-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAUBER LOUREIRO SEABRA (REU)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1028672-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

LAIR RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICK CAR CLUBE DE BENEFICIOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WARLEY PONTELLO BARBOSA OAB - MG58273 (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: 1032472-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Aguas Cuiabá S/A (REU)

 

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: 1024747-27.2019.8.11.0041

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))

 

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: 1007158-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO ZILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR OAB - MT17967/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH HERCIA DA SILVA DUTRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA DE MOURA BOURET OAB - MT8476-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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024881-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO 

BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO OAB - MT11903-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO ROCCO (REQUERIDO)

 

Diante da informação do AR juntados aos autos, impulsiono o feito para 

proceder a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, 

manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1039298-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YAGO CORREA CABREIRA DE BARROS (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, por fim, 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: 1044536-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR DE MATOS RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039479-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDELMA ALMEIDA CRISANTO 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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 241 de 374



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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039326-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN FERREIRA 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 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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023476-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR OAB - SP234670-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE LIN (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente para, 

no legal dar andamento ao processo, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1038295-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASTRAL ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT11363-N (ADVOGADO(A))

FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO MALVEZZI OAB - 

MT16013-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS OAB - MT17803-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, do Provimento n. 56/2007 da CGJ e 

determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para, em quinze dias, impugnar os EMBARGOS A AÇÃO 

MONITÓRIA apresentados tempestivamente.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039850-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LAUTHARTH (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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1041021-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ANDRE VIANA (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 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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044759-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMO SOUZA DOS SANTOS (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))

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 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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044685-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA MARIA PRUDENCIA DE OLIVEIRA ARRUDA (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))

 

Certifico que a contestação apresentada pela requerida, encontra-se 

tempestiva. Certifico, ainda, que as manifestações das partes, quanto ao 

laudo pericial, encontram-se tempestivas. 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.
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044468-62.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEJANEY MORAES DO CARMO (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))

 

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. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039447-08.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIULANE DE SOUZA PORTO (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, por fim, 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 999529 Nr: 23240-87.2015.811.0041

 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: JAYME RIBEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e da Ordem de Serviço nº 01/2019, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida a se 

manifestar nos termos do art. 485, §6º do CPC.

 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: IVANIR CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 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 e determino a expedição de alvará para liberação dos 

valores vinculados à conta judicial, devendo o valor de R$ 26.286,91 (vinte 

e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) ser 

levantado por Vilmar do Carmo Adorno (CPF nº 655.522.101-15, Caixa 

Econômica Federal, agência 1681, conta poupança nº 5602-0).

Com o levantamento dos valores, determino a remessa dos autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1055311-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PECORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO JOSE PECORA VIDAL OAB - 001.055.534-09 

(REPRESENTANTE)

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RETA MINERACAO - COMERCIO,TRANSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1055311-86.2019.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação da parte autora, conforme id 31204002, 

observa-se que, em concordância com a decisão de id 28749048, a 

audiência de conciliação somente será cancelada, caso a parte requerida 

manifeste o seu desinteresse com antecedência mínima de 10 (dez) dias, 

conforme art. 334, § 5º, do Código de Processo Civil, razão pela qual 

indefiro o pedido. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015762-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE JESUS SILVA CAMPOS GIORDANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT17563-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-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 1015762-06.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a manifestação da parte requerida, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, apresentando 

a documentação necessária para a transferência, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005861-43.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA LAIS DA SILVA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT15136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005861-43.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir 

integralmente a decisão de id 29124365, acostando aos autos o extrato 

financeiro do curso, 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1031159-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1031159-08.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Danos Morais proposta por Valdinei Marques da Silva em desfavor de 

Vivo S/A – Telefônica Brasil S/A. Intime-se a parte requerida para acostar 

o extrato oficial do SERASA 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022355-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARLOS BESERRA (REQUERENTE)

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 (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 1022355-51.2018.811.0041 Vistos, etc. Em 

atenção ao princípio da economia processual e ao pedido de habilitação de 

novo patrono, concedo para a parte requerida o prazo 15 (quinze) dias 

para apresentar contestação, bem como para manifestar com relação ao 

laudo pericial. 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: 1021506-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE MEDEIROS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-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 1021506-16.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral e Material proposta por 

Caroline Medeiros de Souza em desfavor de Banco Itaú BMG Consignado 

S/A. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 13467268, 

alegando falta de interesse de agir. Impugnação conforme ID 19291931. 

Passo a sanear o feito. 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. Diante das alegações tecidas pelas 

partes, fixo como ponto controvertido a existência de ilicitude na conduta 

do requerido, a existência de pagamento a maior por parte da autora, o 

levantamento dos valores pagos a maior, a existência de renegociação do 

contrato inicial, a existência de danos morais e materiais, a 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: 1029531-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIBA SIMOES DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 1029531-81.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada por Ataliba 

Simões de Queiroz em desfavor de Banco Itaú Consignado S/A. Citado, o 

requerido apresentou contestação conforme ID 17931537, alegando a 

conexão do processo com os autos 8023269-19.2018.811.0001. Não 

houve apresentação de Impugnação. Passo a sanear o feito. O processo 

a que o requerido faz menção como conexo não foi encontrado nos 

bancos de dados do PJE, devendo a parte requerida acostar sua copia 

para apreciação do pedido de conexão. 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. Diante das 

alegações tecidas pelas partes, fixo como ponto controvertido a 

existência de ilicitude na conduta do requerido, a existência de contrato 

firmado pelo autor, da validade da assinatura, a existência de danos 

morais, a 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016742-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI BENEDITA RAMOS DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES OAB - MT14943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-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 1016742-50.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de 

Repetição de Indébito do Indébito ajuizada por Geovani Benedita Ramos da 

Silva desfavor de Banco BMG – BMG Card. Intime-se a parte requerida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 244 de 374



para acostar no prazo de 15 (quinze) dias o áudio a que faz menção no 

endereço https://drive.google.com/open?id=1mQ1ks, uma vez que ao 

clicar no endereço indicado aparece a mensagem “O URL solicitado não 

foi encontrado neste servidor”. 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: 1009753-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE, SEGURIDADE, 

TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA OAB - MT18103/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELINO RAMAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1009753-28.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Considerando a certidão de id 30814983, determino a intimação pessoal 

via Oficial de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse 

no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002159-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILZA DE MOURA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT12925-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 1002159-26.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada por Zilza de 

Moura Viana em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. 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 30382558. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037841-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZARIFI DIB DARWICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALI MOHAMAD DARWICHE OAB - RS80150 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA MARIA DE CAMPOS SAADEDDINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037841-76.2018.811.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação da parte autora, conforme id 22157890, 

verifica-se, em análise ao sistema, que a parte foi devidamente intimada 

das decisões proferidas nos autos, razão pela INDEFIRO o pedido. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011549-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA DIETETICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS OAB - MT7202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-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 1011549-88.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais 

proposta por Clinica Dietética Ltda. em face de Tim Celular S/A. Declara a 

parte autora que na data de 27/02/2016 a autora realizou a portabilidade 

de suas linhas telefônicas da operadora CLARO para a operadora 

requeria TIM e, após o ato, verificou que somente 04 (quatro) linhas das 

34 (trinta e quatro) existentes estavam funcionando regularmente. Aduz 

que realizou inúmeras tentativas, por meio de protocolos, para a solução 

do impasse, todavia, passados 30 (trinta) dias da celebração do contrato, 

houve a manutenção da falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a 

autora notificou a requerida a respeito do interesse na rescisão contratual. 

Relata que na data de 31/03/2016, realizou nova portabilidade, passando 

as linhas telefônicas da empresa TIM, retornando as mesmas para a 

empresa CLARO. Acrescenta que foi surpreendida com o recebimento de 

faturas de cobranças relativas às linhas telefônicas, mesmo após a 

rescisão contratual em decorrência da falha na prestação do serviço. 

Informa que mesmo realizado a cobrança de débitos inexistentes, a 

requerida realizou a restrição do nome da autora junto ao cadastro de 

proteção ao crédito. Diante dos fatos, pugnou pela concessão de tutela de 

urgência para determinar a imediata exclusão do nome e CNPJ da 

Requerente do cadastro de restrição ao crédito SPC/SERASA, e o 

julgamento procedente da ação a fim de que seja declarada a inexistência 

dos débitos, bem como a ilegalidade das cobranças e dos apontamentos, 

condenando a requerida a indenizar a Requerente pelos danos morais 

sofridos, na importância R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deu à causa o valor 

de R$ 8.794,18 (oito mil, setecentos e noventa e quatro reais e dezoito 

centavos). Decisão ID 6688764 que concedeu a tutela de urgência 

pretendida. Audiência de conciliação conforme termo ID 9646085, sem 

êxito. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 9650955, 

pugnando pelo julgamento improcedente do pedido. Impugnação conforme 

ID 9835195. Saneado o feito, conforme ID 20120983, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta por Clinica Dietética 

Ltda. em face de Tim Celular S/A. O deslinde da lide não carece de dilação 

probatória. Assim, observando aos princípios da brevidade e economia 

processual, passo a julgar antecipadamente a presente lide. Constata-se 

que a parte requerida negativou a parte autora, conforme extrato do 

SERASA (ID 6080424), por 122 vezes. Ocorre que, tais débitos eram 

inexistentes, diante da declaração da própria TIM e da Anatel (ID 6080396 

e 6080402). Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica relação 

de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, 

previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 

destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos termos do 

art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se 

indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no 

Código Consumerista. 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, já deferida, 

prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Embora os requeridos afirmem que 

adotaram administrativamente o reparo do erro, não conseguiu comprovar 

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

conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, não acostando qualquer 

documento que comprovasse a contratação, uma vez que até o 

ajuizamento da ação as restrições ainda constavam em nome do autor. 

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das 
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normas constantes no Código Consumerista. Sendo a relação 

estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da 

Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da 

mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma 

legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de 

serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente 

defeituosa. Nesse sentido: "RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. 

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA AUTORA. BANCO QUE TRAZ 

CONTRATO COM ASSINATURA DIVERSA DA AUTORA. 

CONSTATAÇÃOVISÍVEL A OLHO NU. SUPOSTA FRAUDE. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI 

SÓ, NÃO É CAPAZ DE GERAR O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

DESCONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS 

DO ART. 1013, § 3º, DO NCPC. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO". (Recurso Cível Nº 71006479778, Primeira 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, 

Julgado em 13/12/2016). Isto posto, inconteste a falha na prestação do 

serviço pelo requerido decorrente da cobrança injusta de valores. Nesta 

senda, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, caput, 

disciplina que o fornecedor de serviços responderá, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Portanto, no 

caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da 

indenização estão presentes. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

E LIMINAR DE CANCELAMENTO DE PROTESTO - PRELIMINAR - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANOS MORAIS - PESSOA JURÍDICA - CONFIGURADOS - QUANTUM - 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Oportunizado as partes a especificação 

da produção de provas, o requerido quedando-se silente, não há o que se 

falar em cerceamento de defesa sobretudo quando as provas elencadas 

nos autos dão conta da desnecessidade de provas outras para 

esclarecer totalmente a demanda. 2-Não se desincumbindo a apelante do 

ônus probatório acerca da licitude da inclusão do nome da apelada nos 

cadastros de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é 

medida que se impõe. A pessoa jurídica pode sofrer danos morais. O 

protesto é causa de diminuição do conceito da pessoa jurídica e, neste 

contexto, seu direito material foi violado pelo ato ilícito, sujeito, desta forma, 

a tarifação necessária.3- A fixação do valor da indenização por dano 

moral deve se atentar aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, não devendo a condenação ser aquém, de forma que 

não sirva de repreensão para quem tem o dever de pagá-la, nem além, 

que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem a recebe. 

Se o magistrado de piso observou estes requisitos, de rigor é a 

manutenção do valor. (TJMT, Ap 180029/2015, DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/03/2016, 

Publicado no DJE 30/03/2016) (grifei) Reconhece-se a grande dificuldade 

de estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Deixo 

de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais proposta por 

Clinica Dietética Ltda. em face de Tim Celular S/A para: a) Declarar a 

inexistência do débito que deu origem às restrições em nome da parte 

autora, objeto de discussão dos presentes autos. b) condenar o requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 

(seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifestem as partes no interesse da execução da 

sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. 

Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026340-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ROSSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1026340-38.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação e considerando que a decisão de deferiu 

a tutela de urgência (id 14941919) determinou a realização de rematrícula 

tão somente referente ao 2º semestre do no de 2018, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do 

interesse no prosseguimento do feito, 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-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005389-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADEUS FRANKLIN OTTONI NOGUEIRA BRANDAO OAB - RN14955 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1005389-13.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão, conforme id 29824272, 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-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1018400-41.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRESTANA PEREIRA OAB - MT25005/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018400-41.2020.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Retificação de Registro Civil proposta por Paula 

Crestana Pereira. Dê-se vistas ao digno representante do Ministério 

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

emendar a inicial, acostar aos autos 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 
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gratuita. Após, 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: 1018292-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANNA PAULLA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018292-12.2020.8.11.0041 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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025700-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA OAB - MT24579/O 

(ADVOGADO(A))

IGOR FERREIRA LEITE OAB - MT20728/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (EXECUTADO)

ALMIR RIBEIRO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1025700-25.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Homologo a desistência do prosseguimento do feito com relação a Almir 

Ribeiro de Carvalho e determino a retificação dos dados dos autos. Defiro 

o pedido e determino a expedição de mandado de citação, para ser 

cumprido no endereço indicado no Id nº 30189471, observando as 

formalidades legais. No mais, cumpra-se conforme decisão de id 

15342060. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1015030-93.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J P DE LOYOLA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015030-93.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Em 

que pese à manifestação da parte autora de id 25322583, observa-se na 

petição de id 12211105 que, no momento da produção de provas, a 

mesma requereu a realização de prova pericial, razão pela qual indefiro o 

pedido. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir 

integralmente com a decisão de id 24947314, manifestando-se a respeito 

dos honorários periciais, 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-31 ARRESTO

Processo Número: 1034000-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADÃO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO BATISTA DA SILVA OAB - MT5237-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETELLE SORVETERIA, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1034000-10.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Antes de qualquer manifestação acerca do pedido de adjudicação dos 

bens penhorados, considerando o pedido principal formulado pela parte 

exequente e com a finalidade de se evitar futuras nulidades, cite-se a 

parte executada, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar o 

pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto. Conste no mandado que no prazo para 

embargos, se os executados reconhecerem a dívida exequenda poderá 

depositar 30% do montante e o restante parcelar em até seis vezes, 

acrescidos de correção monetária e juros de um por cento ao mês, na 

forma do artigo 916 do CPC. A parte executada interpor embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias contados na forma do art. 231, do CPC, 

distribuídos por dependência e instruídos com as cópias processuais 

relevantes. O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não 

localizada a parte executada, deverá, na primeira oportuni-dade, requerer 

as medidas necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não 

se aplicar o disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil. Não 

efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda via do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora de 

bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e 

de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados. Não 

encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o Oficial 

de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para 

garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do Código 

de Processo Civil. Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014799-61.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILDETE BENEDITA DA SILVA (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:

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 1014799-61.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS 

proposta por Idelte Benedita da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 26/01/2019, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 19314748) que lhe causou a invalidez. Requer o julgamento 

procedente a ação, a fim de ser a parte requerida condenada a indenizá-lo 

no montante de R$ 14.083,69 (quatorze mil e oitenta e três reais e 

sessenta e nove centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.19314374. 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 – 24334629) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 22514795), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 
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passivo da lide, da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo, da adequação do valor da 

causa. A parte autora impugnou a contestação (ID – 26127198), 

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. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

c/c DAMS proposta por Idelte Benedita da Silva em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência de requerimento 

administrativo, da adequação do valor da causa. 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 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$ 14.083,69 (quatorze mil 

e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos). 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 o periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em 

segmento da coluna cervical”. 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 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 26/01/2019, 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 segmento da coluna, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em segmento da coluna 
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cervical, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. 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 – 19314751, no valor de R$ 583.69 (quinhentos e oitenta 

e três reais e sessenta e nove 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 Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS proposta por Idelte Benedita da 

Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em segmento da coluna cervical, corrigido 

monetariamente data do sinistro (26/01/2019) 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$ 583.69 (quinhentos e oitenta e três reais e 

sessenta e nove centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação; c) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1005300-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMARI APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIANE FERNANDA DA SILVA OAB - MT188630-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS BELLE ANDRADE DA ROCHA MENDES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

21 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível 

Comarca da Capital GABINETE Autos nº 1005300-53.2019.811.0041 

Vistos, etc. Trata-se de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de 

Aluguéis e Obrigação de Fazer ajuizada por Rosmari Aparecida dos 

Santos em desfavor de Ires Belle Andrade da Rocha Mendes Consta na 

inicial que as partes firmaram contrato de locação referente ao imóvel 

situado na Rua 51, quadra 110, nº 649, bairro Boa Esperança, CEP 

78.068-440, Cuiabá/MT, com inicio em 12 de setembro do ano de 2018, 

pelo valor mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Aduz que 

a parte requerida encontra-se inadimplente com os alugueis desde 

15/12/2018, bem como os encargos decorrentes da locação, motivo pelo 

qual requer o despejo da mesma. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente da ação a fim de que a requerida seja condenada ao 

pagamento das prestações locatícias vencidas e as vincendas no 

decurso da lide em pauta, acrescido das parcelas vencidas os valores 

referentes à multa de mora (10%) e juros (1%) mensais; declarando 

rescindido o contrato de locação. Deu à causa o valor de R$ 54.600,00 

(cinquenta e quatro mil e seiscentos reais). Decisão ID 17868239, que 

concedeu a tutela de urgência e determinou a desocupação da requerida 

do imóvel. A parte autora informou, conforme ID 19931603, a 

desocupação voluntária do imóvel antes do despejo coercitivo. Audiência 

de conciliação, sem êxito, conforme termo ID 20222842. Citada, a 

requerida apresentou contestação conforme ID 20802544. Impugnação 

conforme ID 23048110. O feito foi saneado conforme ID 27960796, 

ocasião em que as partes foram intimadas para informarem da 

necessidade da produção de provas, tendo ambas permanecido inerte. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis e Obrigação de 

Fazer ajuizada por Rosmari Aparecida dos Santos em desfavor de Ires 

Belle Andrade da Rocha Mendes Consta dos autos que a parte autora 

firmou com os requeridos contrato de locação do imóvel situado na Rua 

51, quadra 110, nº 649, bairro Boa Esperança, CEP 78.068-440, 

Cuiabá/MT, com inicio em 12 de setembro do ano de 2018, pelo valor 

mensal de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) Porém, os requeridos 

não efetuaram o pagamento dos valores contratados a partir de dezembro 

de 2018. Em sede de contestação a requerida confirma a relação locatícia 

discordando tão somente quanto aos valores cobrados. Como a 

desocupação foi voluntária, resta tão somente a cobrança dos alugueis e 

encargos vencidos e vincendos até a desocupação do imóvel. Em sede de 

contestação o requerido informou que débitos de energia elétrica a 

requerida passou para o seu nome conforme o termo de Confissão de 

Dívida anexado aos autos, sustentando não ter condições de arcar com o 

pagamento da locação. Destarte, restando comprovada a relação locatícia, 

bem como a inadimplência dos requeridos e, ainda, inexistindo justificativa 

a autorizar o descumprimento da obrigação assumida, a procedência da 

ação se impõe. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO 

POR FALTA DE PAGAMENTO - COBRANÇA ENCARGOS DA LOCAÇÃO - 

INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DÉBITO IPTU - PREVISÃO 

CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - 

PROVIMENTO NEGADO. Ocorrendo a inadimplência do contrato de 

locação, é legítima a ação de cobrança dos aluguéis e demais encargos 

da locação. É responsabilidade do locatário a quitação de impostos (IPTU) 

e taxas relativos ao imóvel, durante o período da locação, tendo em vista 

expressa disposição contratual nesse sentido, com respaldo no art. 22, 

VIII, da Lei de Locações, sendo estes devidos.” (TJ-MG - AC: 

10702085392547001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 08/08/2013, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 14/08/2013) O requerido, além dos alugueis e encargos 

vencidos até a desocupação do imóvel, deverá, ainda, arcar com a multa 

estipulada pelas partes na cláusula sétima do contrato. Como se vê, o 

requerido quando assinou o contrato tinha pleno conhecimento de que 

caso deixasse de cumprir a obrigação ela seria aplicada, conforme 

determina o art. 408 do CC já que possui caráter imediato. E, como ensina 

ORLANDO GOMES: "O principal efeito do contrato é criar um vínculo 

jurídico entre as partes - pacta sunt servanda. Fonte de obrigações é 

tamanha a força vinculante do contrato que se traduz, enfaticamente, 

dizendo que faz lei entre as partes. Deve ser executado, portanto, como 

se as suas cláusulas fossem disposições legais para os que o 

celebraram. Quem assume obrigação contratual tem o indeclinável dever 

de cumpri-la para honrar a palavra empenhada. A força obrigatória dos 

contratos não se estende a outras pessoas que não os contratantes. 

Valem, sem dúvida, contra todos no sentido de que todos devem 

reconhecer os efeitos entre as partes. Mas obrigam apenas os 

contratantes” ("in” Contratos; 2ª ed., Forense, Rio de Janeiro, p. 159/160).” 

A propósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO DE 

IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO DO ACORDO 

POR PARTE DO LOCADOR - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO - 

DESOCUPAÇÃO DO BEM FORMALIZADA EM JUÍZO - APLICAÇÃO DE 

MULTA - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 
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DESPROVIDO. O locatário se desobriga do pagamento dos aluguéis e 

demais encargos da locação quando formaliza em juízo a desocupação, 

não havendo falar em abandono do imóvel. De acordo com o entendimento 

jurisprudencial, não há qualquer irregularidade na aplicação da multa em 

razão do descumprimento da avença, quando expressamente estipulada. 

(TJMT, Ap 127466/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) 

INDEFIRO o pedido de reparação dos danos ao imóvel formulado pela 

autora em sede de impugnação, uma vez que este não se encontra no 

pedido formulado na inicial. DEFIRO a restituição dos bens da requerida 

que ainda se encontram na residência da autora, mediante comprovação 

da propriedade. 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. 489, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados na Ação de Despejo cumulada com Cobrança de 

Aluguéis e Obrigação de Fazer ajuizada por Rosmari Aparecida dos 

Santos em desfavor de Ires Belle Andrade da Rocha Mendes. a) Declarar 

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes por 

descumprimento da cláusula contratual com previsão de sanção 

rescisória. b) Condenar o Requerido ao pagamento da multa contratual 

prevista na clausula 7ª. c) Condenar o requerido ao pagamento dos 

aluguéis vencidos e demais encargos da locação até a efetiva entrega 

das chaves, sobre os quais incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada locação, juros de mora de 1% ao mês. d) Condenar a 

Requerida nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

15% sobre o valor da condenação, cuja execução torno suspensa em 

razão da gratuidade que concedo a requerida neste momento. e) 

Prejudicada a ordem de despejo, haja vista que o Autor já se acha na 

posse do imóvel locado. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006789-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FIGUEIREDO OURIVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI CRISTINA OSHITANI OAB - MT6079-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO OAB - DF2221-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 1006789-62.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Cláusula 

Abusiva e Pedido de Redução de Multa ajuizada por Maria Figueiredo 

Ourives em desfavor de SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos 

Imobiliários Ltda.. Sustenta a parte autora que dquiriu o imóvel do Lote nº 

01, da quadra nº 05, situado no loteamento denominado ‘‘Terra Nova’’, 

matriculado sob nº 93.341, pelo valor de R$ 285.000,00 (duzentos e 

oitenta e cinco mil) e após ter realizado o pagamento do saldo sinal no 

valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil reais), por não conseguir 

financiar o restante do valor, a Requerente desistiu da compra do imóvel. 

Informa que optou por realizar o distrato, porém somente foi realizada a 

devolução do valor de R$ 50.760,41 (cinquenta mil setecentos e sessenta 

reais e quarenta e um centavos), apesar da parte Autora ter realizado o 

pagamento do sinal no valor de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco mil reais), ou 

seja, foi retido pela empresa Requerida o valor de R$ 34.239,59 (trinta e 

quatro mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos) a 

título de multa por descumprimento do contrato, que implica em um 

desconto de 40% do valor pago pela Requerente. Diante do exposto, 

requer seja julgada procedente a presente ação, com a revisão das 

cláusulas contratuais abusivas, em especial os itens 6.1 a 6.7 do capítulo 

VI do contrato em apreço, condenando a reclamada a devolução da 

quantia de R$ 25.176,59 (Vinte e Cinco Mil Cento e Setenta e Seis Reais e 

Cinquenta e Nove Centavos) Deu a causa o valor de R$ 25.176,59 (Vinte e 

Cinco Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos). 

Decisão inicial conforme ID.15942091. Audiência de conciliação realizada 

conforme termo ID 1375753, sem êxito. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 16224917. Impugnação conforme ID 16592665. 

Saneado o feito conforme ID 28671191, as partes foram intimadas para 

manifestarem-se quanto a necessidade da produção de outras provas, 

tendo requerido o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Revisional de Contrato c/c Declaratória de Cláusula Abusiva e Pedido de 

Redução de Multa ajuizada por Maria Figueiredo Ourives em desfavor de 

SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários Ltda. O 

deslinde da lide não carece de dilação probatória. Assim, observando aos 

princípios da brevidade e economia processual, passo a julgar 

antecipadamente a presente lide. Observa-se dos autos que a autora 

pretende a declaração de abusividade das clausulas de retenção dos 

contratos rescindidos a pedido do autor. Pois bem, a aquisição de imóvel 

na planta é feita, ordinariamente, por meio de contratos celebrados para 

pagamento parcelado do respectivo preço, sendo caracterizados, 

juridicamente, como contratos de promessa de compra e venda, em que o 

vendedor promete vender ao comprador, e este, por sua vez, se 

compromete a comprar o imóvel objeto do contrato. Nessa situação, a 

compra e venda em si somente se aperfeiçoa após a quitação de todas as 

prestações, em momento futuro. Ocorre que, em virtude de determinadas 

circunstâncias, como arrependimento, alteração das condições 

financeiras, e etc, pode o comprador vir a desistir de concluir o contrato. 

Nesse caso, como os contratos de promessa de compra e venda são 

celebrados em caráter irretratável e irrevogável, é necessária a 

concordância de ambas as partes para possibilitar o desfazimento do 

negócio. Dessa forma, o instrumento utilizado para tanto é o distrato de 

promessa de compra e venda, que implica na resilição do contrato por 

mútuo acordo entre as partes, podendo até mesmo ser motivada por 

iniciativa do credor, sendo que, em qualquer das situações, o comprador 

terá sempre direito a restituição dos valores pagos, com as deduções 

cabíveis em favor do promitente vendedor, referentes às despesas 

administrativas com a formalização dos instrumentos contratuais, das 

despesas publicitárias e da corretagem de venda do bem, assim como do 

aluguel mensal do imóvel, caso tenha ocorrido a ocupação do bem. Foi 

firmado pela jurisprudência o entendimento de que é abusiva e ilegal a 

cláusula do distrato decorrente de compra e venda imobiliária que prevê a 

retenção integral ou a devolução ínfima das parcelas pagas pelo 

promitente comprador, sendo que a discussão gira em torno de se apurar 

qual o percentual adequado a título de retenção, estabelecendo-se os 

percentuais mínimo de 10% e máximo de 25%, conforme as circunstâncias 

de cada caso, consoante o entendimento do STJ. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA 

DO PROMITENTE COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO DE 20% 

SOBRE OS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. I. Não comprovada a 

desídia da promitente vendedora no que se refere ao encaminhamento da 

documentação necessária para obtenção de financiamento imobiliário, o 

qual foi negado em razão da renda dos adquirentes, deve ser mantida 

sentença que declarou a rescisão do contrato por culpa dos 

compradores. II. Admite-se a incidência de cláusula penal sobre os valores 

pagos que devem ser restituídos em razão da rescisão do contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel por culpa dos adquirentes. 

Havendo rescisão de contrato por culpa do comprador, mostra-se lícita 

cláusula que prevê retenção entre 10% e 25% dos valores pagos - 

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Mantida sentença que limitou 

a retenção em 20% dos valores pagos. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70078075660, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 13/09/2018) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DESFAZIMENTO. 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 

AGRAVO IMPROVIDO. O percentual de retenção estabelecido pelo 

acórdão recorrido em 20% dos valores pagos, não destoa da atual 

jurisprudência desta Corte que, em caso de resolução do compromisso de 
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compra e venda por culpa do promitente comprador, entende ser lícito ao 

vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. Agravo interno 

improvido. (AgInt no AREsp 952241 / SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data do Julgamento: 22/11/2016) Dessa forma, entendo que 

percentual de retenção adequado a atual jurisprudência, em caso de 

resolução do compromisso de compra e venda por culpa do promitente 

comprador, é lícito ao promitente vendedor reter 20% dos valores pagos 

pela parte autora. Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no 

processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta 

sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em 

obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto 

isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação Revisional de Contrato c/c Declaratória de Cláusula 

Abusiva e Pedido de Redução de Multa ajuizada por Maria Figueiredo 

Ourives em desfavor de SPE Brookfield Contorno Leste Empreendimentos 

Imobiliários Ltda para : a) declarar nula a clausula contratual que prevê a 

retenção integral b) condenar os requeridos a devolução dos valores 

pagos a ser corrigido monetariamente do desembolso, acrescido de juros 

de 1% ao mês a partir da citação, abatendo-se o percentual de 20% (vinte 

por cento) a título de retenção. Considerando que o autor decaiu em parte 

do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça gratuita, determino que 

cada parte arque com os honorários advocatícios de seu patrono 

constituído, nos termos do art. 86 do CPC. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011463-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE SOUZA E SILVA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1011463-83.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência ajuizada 

por Maria José de Souza e Silva em desfavor de Energisa – Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a parte autora que é 

proprietária da UC nº C nº 6/1893110-5, realizando o pagamento de suas 

faturas e após a realização de vistoria que ocorreu em maio de 2017, 

recebeu uma fatura, imputando-lhe um débito no valor de R$ 4.695,66 

(quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis 

centavos). Informa que os valores cobrados são fundamentados em 

suposta recuperação de consumo. Alega que os valores cobrados são 

indevidos, tendo em vista que não esta inadimplente com o pagamento de 

suas faturas, bem como que a requerida efetuou o corte no fornecimento 

dos serviços. Requer a concessão de liminar para o restabelecimento de 

fornecimento de energia elétrica, e o julgamento procedente da ação a fim 

de restabelecer em definitivo a prestação de serviço, bem como 

desconstituir a fatura de recuperação de consumo, por ausência de ampla 

defesa e o contraditório. Pugnou pelos benefícios da Justiça Gratuita e 

pela inversão do ônus da prova. Deu a causa o valor de R$ 4.695,66 

(quatro mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis 

centavos). Decisão inicial conforme ID 12986208, ocasião em que foi 

deferido o pedido de antecipação de tutela. Audiência de conciliação, sem 

êxito, conforme termo ID 13953750. Citada, a requerida apresentou 

contestação conforme ID 14220769, sustentando a existência de 

irregularidades no sistema de fornecimento de energia elétrica da 

requerente, de forma a ser legitima a cobrança de recuperação de 

consumo. Impugnação à Contestação conforme ID 15282925. Decisão 

saneadora conforme ID 22158866, tendo as partes pugnado pelo 

julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de 

Urgência ajuizada por Maria José de Souza e Silva em desfavor de 

Energisa – 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. 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 Unidade Consumidora (UC) 

N° 6/1893110-5, adimplente com todas as suas obrigações, e foi cobrada 

no mês de Maio/2017, no valor de R$ 4.695,66 (quatro mil seiscentos e 

noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), por suposta 

recuperação no medidor de energia. Ao caso, aplicam-se as regras da 

Resolução 414/2010 da ANEEL. O art. 129 dispõe que: Artigo 129 - Na 

ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar 

as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor” “§ 1o A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou 

quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – 

elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do 

medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada 

a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 

479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° 

Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° 

Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve 

ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita 

a comprovação do recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a 

necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, 

a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado 

no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento 

ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los 

por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. 

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

recuperação de consumo no medidor de energia, mostra-se indevida. 

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 PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado na Ação de Obrigação de Fazer C/C Tutela de Urgência 

ajuizada por Maria José de Souza e Silva em desfavor de Energisa – 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A para declarar a 

inexistência do débito de Maio/2017, no valor de R$ 4.695,66 (quatro mil 

seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos). Torno 

definitiva concessão da liminar. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do 

valor da causa. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1026893-41.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN SANTINI MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-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 1026893-41.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Willian Santini Miranda 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 07/03/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 21066296), 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.21065939. 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 – 24349570) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 24223080), alega à 

requerida, preliminarmente, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da necessidade e de 

adequação ao valor da causa. A parte autora impugnou a contestação (ID. 

24677238), reiterando os termos da inicial. As partes embora intimadas, 

não manifestaram com relação ao laudo pericial. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Willian Santini 

Miranda em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT 

SA. 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 ausência do requerimento 

administrativo, da adequação do valor da causa. 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 
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no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou 

na inicial, além da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e 

Histórico Clínico , 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 

ombro 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 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 07/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em ombro esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em ombro esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

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

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. 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 

movida por Willian Santini Miranda em face de Seguradora Líder Do 

Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (07/03/2019) 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: 1032207-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA SILVA DANTAS (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:

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 1032207-65.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Gustavo Da silva Dantas em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 30/09/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 21959020), 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.21958789. 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 – 25443122) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25329416), 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. 

25746113/) reiterando os termos da inicial bem como manifestou favorável 

ao laudo pericial. A parte requerida manifestou (ID. 28124417) 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 Gustavo Da silva Dantas em face de Porto Seguro Companhia De 
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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, de 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 pois está juntado ao 

ID. 21959009. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega 

a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 

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 intensa (75%) em ombro 

direito” 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 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 30/09/2018, 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 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 em ombro direito em um 

grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. 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 Gustavo Da silva Dantas em face de 

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: 
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a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro direito, corrigido monetariamente data do 

sinistro (30/09/2018) 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: 1019108-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES PESSOA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 1019108-33.2016.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lourdes Pessoa Ribeiro em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 12/09/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 3453669), 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.3452706. 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 – 18697764) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 4860952), 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 apresentou impugnação reiterando os 

termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo ID. 14044955. A 

parte requerida manifestou (ID. 26383509) favorável ao laudo pericial. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Lourdes 

Pessoa 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, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da ação, de 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 de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes pois está juntado ao ID. 3453461. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 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 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/09/2016, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em membro inferior direito, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

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), 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 Lourdes Pessoa 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 inferior 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (12/09/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032382-59.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT , proposta 

por Jakson Francisco Maciel Amorim em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 07/03/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 21982597) 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 – 21982592. 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 – 25462100) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25506485), alega à 

requerida a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da 

necessidade de adequação do valor da causa, de carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. A 

parte autora impugnou a contestação (ID – 26329751), reiterando os 

termos da exordial. As partes embora intimadas, não manifestaram com 

relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT , proposta por Jakson Francisco Maciel Amorim 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 a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da 

adequação do valor da causa, de 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 
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seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve pedido administrativo antes do ajuizamento 

da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido na via 

administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e prévio 

acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia constitucional. 

Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao 

recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, 

Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 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 definida como residual (10%) em joelho 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 da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 07/03/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente residual em joelho esquerdo 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 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo 

com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. DA 

CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta 

por Jakson Francisco Maciel Amorim em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (07/03/2019) 

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: 1036703-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAYNA LANNES ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT6801-O (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE OLIVEIRA NOVAIS OAB - MT7287-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON
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Lannes Andrade em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A e 

Banco Bradesco S/A. Sustenta a parte autora que em razão dos 

problemas de saúde e financeiros da autora, a mesma necessitou efetuar 

a venda de seu veículo, um Honda HRV 2015/2016, placa PAG 7859, 

Renavam 01056218050. Aduz que recebeu o contato do Sr. Ivandro, onde 

o mesmo ofertou o valor de R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) para a 

aquisição do veículo, por meio de uma carta de crédito contemplada junto 

ao Banco Bradesco S/A, ora requerido. Relata que na data de 11 de 

outubro de 2018, foi contatada pelo gerente do Sr. Ivandro, momento em 

que o mesmo afirmou que o veículo da autora possuía um gravame do 

Banco Bradesco Financiamentos S/A, o que impediria a conclusão da 

venda do bem móvel. Acrescenta que adquiriu o veículo em julho do ano 

de 2015, mediante pagamento da quantia de R$ 82.400,00 (oitenta e dois 

mil quatrocentos reais) à vista, não tendo realizado qualquer modalidade 

de financiamento. Requer a concessão de tutela de urgência para que 

seja registrada a baixa da restrição perante às instituições financeiras, 

bem como seja determinado que as requeridas se abstenham de registrar 

o gravame no DETRAN/MT e a procedência da demanda declarando 

definitiva a liminar e condenando a Requerida ao pagamento de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais) à título de indenização por dano moral. Deu à 

causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Decisão Inicial conforme ID 

16228187, que concedeu a tutela de urgência pretendida a fim de que o 

nome da autora fosse retirado do cadastro dos órgãos de proteção de 

crédito. Audiência realizada conforme termo ID 17928423, sem êxito. 

Citados, os requeridos apresentaram Contestação e documentos 

conforme ID 18160211, sustentando a ilegitimidade passiva do Banco 

Bradesco S/A. Impugnação à Contestação conforme ID 19288607. Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Obrigação de Fazer 

c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Dayna Lannes Andrade em 

desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Bradesco S/A 

sob a alegação de que fora procedida o registro de gravame no 

DETRAN/MT em seu veiculo quitado, referente a financiamento que nunca 

realizou. 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. Preliminarmente, afasto a alegação 

de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco, tendo em vista que faz parte 

do mesmo grupo econômico da requerida Bradesco Financiamentos, 

aplicando ao caso a teoria da aparência. REJEITADA a preliminar, passo a 

análise do mérito. 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, já deferida, 

prevista no art. 6º, inc. VIII, do CDC. Da análise dos autos, constata-se que 

a autora, ao vender seu veiculo, já quitado, teve a noticia de um gravame 

realizado pelas requeridas decorrentes de um suposto financiamento do 

mesmo. Embora os requeridos afirmem que a autora efetuou a contratação 

de seus serviços, não juntou qualquer prova que desconstituísse as 

alegações apresentadas pela autora, que nega a realização de 

financiamento do carro. Sendo a requerida conhecedora do risco inerente 

à atividade por ela praticada, não pode haver transferência de tal ônus à 

parte mais vulnerável. Imperioso ressaltar que existe entre as partes típica 

relação de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de 

consumidor, previsto no art. 2º do CDC, segundo o qual “consumidor é 

toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final” e a requerida no conceito de fornecedor, nos 

termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do mesmo Diploma. Por essa razão, 

torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas 

constantes no Código Consumerista. Sendo a relação estabelecida entre 

as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 3º da Lei 8.078/90) e 

objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º da mesma lei), incide 

à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in 

casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa. 

Isto posto, inconteste a falha na prestação do serviço pelo requerido 

decorrente de anotação de gravame em veiculo quitado, sendo que a 

autora nega a contratação do financiamento. Destarte, é cediço que as 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias - Súmula 479, STJ. As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias. (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2012, DJe 01/08/2012) Nesse sentido: CONSUMIDOR. APELAÇÕES. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. 

DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS A MAIOR. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM PROPORCIONAL. 

APELOS DESPROVIDOS 1. Descabe a interposição de recurso para 

impugnar capítulo da sentença do qual o recorrente não foi sucumbente. 2. 

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "as 

instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados 

por fraudes ou delitos praticados por terceiros- como, por exemplo, 

abertura de contacorrente ou recebimento de empréstimos mediante 

fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal 

responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se 

como fortuito interno" (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Segunda Seção, DJe 12.9.2011). A restrição indevida do veículo 

enseja o direito à indenização por danos morais, não havendo 

necessidade de prova do prejuízo, sendo presumido o dano. Portanto, no 

caso em comento, todos os requisitos necessários para o cabimento da 

indenização estão presentes. Reconhece-se a grande dificuldade de 

estabelecer o valor da indenização por danos extrapatrimoniais. No 

entanto, doutrina e jurisprudência fixam alguns parâmetros importantes. 

Não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e 

punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo 

de modo a aniquilar os bens e valores contrários. No caso entendo viável 

utilizar o parâmetro da proporcionalidade. Por esta razão, fixo a 

condenação do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Isso 

porque, apesar de haver outra negativação, também em decorrência de 

fraude, já há processo em tramite visando sua desconstituição. Deixo de 

enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque 

desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 

489, § 1º, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao 

comando Constitucional do art. 5º, LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, Obrigação de Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Dayna Lannes Andrade em 

desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A e Banco Bradesco S/A 

para: a) Tornar definitiva a tutela de urgência concedida; b) Determinar a 

baixa na restrição e qualquer gravame no nome da requerente e em seu 

veiculo HONDA HRV 2015/2016, placa PAG 7859, Renavan 01056218050 

de Brasília-DF c) Declarar inexistente a relação jurídica objeto dos 

presentes autos, no que diz respeito ao veiculo HONDA HRV 2015/2016, 

placa PAG 7859, Renavan 01056218050, com o cancelamento do contrato 

que deu origem ao gravame no veiculo da autora. d) Condenar as 

requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos) reais, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, 

acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 

54/STJ). e) Condenar as requeridas, solidariamente, pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, 

manifestem as partes no interesse da execução da sentença. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros 

Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1024956-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JANDREI BOGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES OAB - MT10519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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da Capital GABINETE Autos nº 1041037-20.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Fabiano Jandrei 

Bogo em desfavor de Aymoré Crédito Financiamento S/A. Sustenta a parte 

autora que seu nome foi incluso junto aos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito pelo requerido, entretanto, que nunca contratou com o 

mesmo, e que o requerido negativou e protestou seu nome indevidamente. 

Que os dados constantes do contrato são totalmente divergentes dos 

seus, profissão, local de moradia, estando fora do país quando da 

contratação. Informa que não realizou qualquer tipo de relação jurídica que 

originou a restrição de seu crédito, de modo que o ato é indevido. Requer 

a concessão de tutela de urgência para a exclusão do nome do 

demandante dos bancos de dados e dos cadastros de proteção ao crédito 

que porventura tenha sido incluído a seu pedido, assim como a baixa do 

protesto do nome do Autor junto ao Cartório de Protesto de Título da 

Comarca de Uberaba/MG e a procedência da demanda declarando 

inexistente o débito objeto da cobrança indevida e condenando a 

Requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de 

indenização por dano moral. Deu à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais). Decisão Inicial conforme ID 14670921, que concedeu a tutela de 

urgência pretendida a fim de que o nome da autora fosse retirado do 

cadastro dos órgãos de proteção de crédito. Citados, os requeridos 

apresentaram Contestação e documentos conforme ID 15545687, 

sustentando a carência da ação pela ausência de pedido administrativo. 

Impugnação à Contestação conforme ID 16260802. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por 

Danos Morais e Materiais ajuizada por Fabiano Jandrei Bogo em desfavor 

de Aymoré Crédito Financiamento S/A sob a alegação de que teve seu 

nome incluído no SPC e SERASA por débito de serviço contratado 

mediante fraude. 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. Preliminarmente, afasto a 

alegação de carência da ação pela falta de interesse, ante a falta de 

acionamento administrativo da requerida para a tentativa de solução do 

impasse, uma vez que é pacífico o entendimento que o não esgotamento 

da via administrativa não tem o condão de obstar o direito do autor ao 

acesso à justiça, em observância ao disposto no artigo 5º, incisos XXXIV, 

‘a', e XXXV, da CF REJEITADA a preliminar, passo a análise do mérito. 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, já deferida, prevista no art. 6º, inc. VIII, 

do CDC. Da análise dos autos, constata-se que o requerido procedeu uma 

anotação nos órgãos de restrição de credito devido a um débito no importe 

de R$ 155.475,60 (cento e cinquenta e cinco mil quatrocentos e setenta e 

cinco reais e sessenta centavos)referente a um financiamento de veiculo 

realizado mediante fraude, que também virou objeto de protesto lançado 

no nome do Autor perante o Cartório de Protesto da Comarca de 

Uberaba/MG. Embora os requeridos afirmem que a autora efetuou a 

contratação de seus serviços, não juntou qualquer prova que 

desconstituísse as alegações apresentadas pelo autor. Sendo a requerida 

conhecedora do risco inerente à atividade por ela praticada, não pode 

haver transferência de tal ônus à parte mais vulnerável. Imperioso 

ressaltar que existe entre as partes típica relação de consumo, 

enquadrando-se a autora no conceito de consumidor, previsto no art. 2º 

do CDC, segundo o qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e a requerida 

no conceito de fornecedor, nos termos do art. 3º, caput, §§ 1 º e 2º do 

mesmo Diploma. Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao 

caso concreto das normas constantes no Código Consumerista. Sendo a 

relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os 

seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2º c/c 17 e 

3º da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1º e 2º do artigo 3º 

da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado 

diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor 

de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se 

apresente defeituosa. Isto posto, inconteste a falha na prestação do 

serviço pelo requerido decorrente de anotação injusta no rol dos maus 

pagadores uma vez que não foi o autor quem procedeu a contratação do 

financiamento, sendo que este sequer estava no pais nas datas 

apontadas. Destarte, é cediço que as instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias - 

Súmula 479, STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Nesse 

sentido: CONSUMIDOR. APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL 

OBJETIVA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. 

FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS 

VALORES COBRADOS A MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

QUANTUM PROPORCIONAL. APELOS DESPROVIDOS 1. Descabe a 

interposição de recurso para impugnar capítulo da sentença do qual o 

recorrente não foi sucumbente. 2. Conforme pacífica jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, "as instituições bancárias respondem 

objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por 

terceiros- como, por exemplo, abertura de contacorrente ou recebimento 

de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, 

porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno" (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. 

Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12.9.2011). A inscrição 

de nome de pessoa em órgãos restritivos de crédito em decorrência de 

dívida inexistente enseja o direito à indenização por danos morais, não 

havendo necessidade de prova do prejuízo, sendo presumido o dano. 

Portanto, no caso em comento, todos os requisitos necessários para o 

cabimento da indenização estão presentes. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. 

DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA DE FORMA CABAL A EXISTÊNCIA DE 

FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE 

FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias - Súmula 479, STJ. 2. Não 

comprovada pela instituição financeira a legitimidade da assinatura do 

contrato pelo consumidor, em razão do qual foram efetivados descontos 

indevidos em prejuízo do cliente, emerge o dano moral. 3.Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJ-AM 06159782120168040001 AM 

0615978-21.2016.8.04.0001, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes 

Moura, Data de Julgamento: 16/07/2018, Segunda Câmara Cível) 

Reconhece-se a grande dificuldade de estabelecer o valor da indenização 

por danos extrapatrimoniais. No entanto, doutrina e jurisprudência fixam 

alguns parâmetros importantes. Não se pode fixar um valor deficiente, em 

termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem 

como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores 

contrários. No caso entendo viável utilizar o parâmetro da 

proporcionalidade. Por esta razão, fixo a condenação do valor de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Isso porque, apesar de haver outra 

negativação, também em decorrência de fraude, já há processo em tramite 

visando sua desconstituição. Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e 

Materiais ajuizada por Fabiano Jandrei Bogo em desfavor de Aymoré 

Crédito Financiamento S/A para: a) Tornar definitiva a tutela de urgência 

concedida; b) Declarar a inexistência do debito de R$ R$ 155.475,60 

(cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e 

sessenta centavos) determinando a baixa na restrição no nome do 

requerente, c) Determinar a baixa definitiva no Cartório do protesto em 

nome do autor, no valor de R$ 8149,96 (oito mil, cento e quarenta e nove 

reais e noventa e seis centavos). d) Condenar o requerido ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos) reais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ). e) Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 
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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: 1030490-18.2019.8.11.0041

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:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030490-18.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Rafael Henrique Fernandes da Silva em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 30/03/2019, conforme 

boletim de ocorrência anexado ID – 21564389 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$ 260,00 (duzentos e sessenta 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 21564380. Pela decisão inicial foi designada 

a audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 25583764) foi 

realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera. A parte 

requerida apresentou contestação (ID. 25152007, alegando em preliminar 

da 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. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - DAMS - DPVAT 

proposta por Rafael Henrique Fernandes da Silva em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, 

I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da a 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 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. 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$ 260,00 

(duzentos e sessenta reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Histórico Clínico, comprovando o acidente e o 

atendimento médico e gastos com medicamentos, 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 

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 – 21564991, no valor de R$ 260,00 (duzentos e sessenta 

reais). 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 Rafael Henrique Fernandes da Silva em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de 

R$ 260,00 (duzentos e sessenta 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 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo 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. b P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 260 de 374



Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1032898-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 1032898-16.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Marcos Vinicius Barbosa 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 22/04/2018, conforme 

boletim de ocorrência anexado (ID – 15674730), 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.15674728. 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 – 25485784) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 17430619), 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, da juntada de comprovante de 

residência em nome do autor para fixação do foro. A parte autora 

impugnou a contestação (ID. 25676812 reiterando os termos da inicial 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. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, proposta por 

Marcos Vinicius Barbosa 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, 

preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da juntada de comprovante de residência em nome do autor 

para fixação do foro. 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 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$ 28.500,00 (vinte e oito 

mil e quinhentos). 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 intensa (75%) em polegar 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 
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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 22/04/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em polegar, 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 em polegar 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), equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais 

e vinte e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do 

paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. 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 Marcos Vinicius Barbosa da Silva em face 

de Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para 

o caso de invalidez permanente em polegar esquerdo, corrigido 

monetariamente data do sinistro (22/04/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014556-25.2016.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jairson Santos Camargo em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 26/04/2016, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 1928735) 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$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 1928667. 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 – 4636661) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera. Na 

contestação (ID- 4738140), alega à requerida, a preliminar da necessidade 

de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de 

interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo e sua 

recusa. A parte autora impugnou a contestação (ID – 5850315), reiterando 

os termos da exordial. Pela decisão ID. 15114293, o feito foi saneado, 

afastadas as preliminares, sendo fixado como ponto controvertido a 

ocorrência dos danos alegados (deformidade, incapacidade laborativa), 

extensão do dano sequela, nexo de causalidade, culpabilidade, grau de 

culpabilidade e condições/porte econômico das partes. Sendo determinada 

a produção de prova pericial. Laudo pericial foi acostado (ID. 21205236), 

sobre o qual as partes foram intimadas para manifestarem. Manifestação 

da parte autora com relação ao Laudo Pericial (ID . 22392332). 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 proposta por 

Jairson Santos Camargo em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

35.500,00 (trinta e cinco 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, atestou que o periciado apresenta 

“Invalidez Permanente definida como média (50%) em joelho esquerdo. A 
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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 26/04/2016, 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 em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas.O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em joelho esquerdo em 

um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus 

a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º 

da Lei 6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Jairson Santos Camargo em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente em joelho esquerdo, corrigido monetariamente 

data do sinistro (26/04/2016) 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. 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 1009232-49.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - 

DAMS - DPVAT proposta por Joacildo Antonio Muraro 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$ 736,57 (setecentos e trinta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID – 18459885. Pela decisão inicial foi 

designada a audiência de conciliação, determinada a citação da parte 

requerida e deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 

24273881) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera. A parte requerida apresentou contestação (ID. 2398914, 

alegando em preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, do defeito de representação. A parte autora impugnou a 

contestação (ID. 24939803), 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 Joacildo Antonio Muraro 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, da alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, do defeito de representação. 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. 
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Nesse sentido: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 14 DAS TURMAS RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não 

há de se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora 

integrante do consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de 

danos causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva 

para saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. 

Desnecessária perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo 

competente para o julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, 

ações dessa mesma natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, 

pois, complexidade no presente caso, não havendo necessidade de 

perícia. 3. Acidente ocorrido em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, 

que, em seu artigo 3º, estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto 

para indenização do seguro. Segundo entendimento das Turmas 

Recursais, não há de se cogitar graduação da invalidez, uma vez 

comprovado o dano de caráter permanente, deve a seguradora indenizar 

a vítima no valor máximo permitido em lei. No caso em questão, houve 

pagamento parcial de R$ 2.358,91, valor que deverá ser complementado 

até o patamar dos 40 salários. 4. Não prevalecem as disposições do 

Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior 

ao previsto na lei não prevalecem porque, embora o CNSP tenha 

competência para regular a matéria, não pode fixar o valor da indenização 

em teto inferior ao da própria lei. Sentença modificada apenas no que toca 

aos juros que, segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado 

em 20/08/2008)” (g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa 

vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, 

seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, 

condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no 

seguro objeto desta lei”. Com base nesse dispositivo legal, a 

jurisprudência pátria já pacificou entendimento no sentido de que qualquer 

seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor 

da indenização correspondente ao seguro obrigatório. REJEITO a 

preliminar de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo antes do ajuizamento da presente ação, 

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 assinaturas 

divergente, tendo em vista que a presente via é inadequada para se 

discutir a questão levantada, sendo certo que seria necessário 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, 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$ 736,57 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e sete 

centavos). 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 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 – 18460143, no valor de R$ 736,57 (setecentos e trinta e 

seis reais e cinquenta e sete centavos). 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 Joacildo Antonio Muraro em 

face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: 

a) ao pagamento do valor de R$ 736,57 (setecentos e trinta e seis reais e 

cinquenta e sete centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação; 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 1011988-31.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por José Carlos dos Santos em face de Seguradora Líder 

Do Consórcio Do Seguro DPVAT SA. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 02/11/2018, conforme boletim 

de ocorrência anexado (ID – 18880166) 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. 18879823. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 

24204899), suscitou o requerido da preliminar da inépcia da inicial pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo. 

Conforme consta no (ID – 24386013) foi realizada a tentativa de 

conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o 

laudo pericial. A parte autora impugnou a contestação às fls. (ID – 

25059565), reiterando os termos da inicial, 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 José Carlos dos 

Santos em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. 

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 preliminar da inépcia 

da inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo. REJEITO a preliminar da ausência da entrega de documento 

administrativo, porque está juntado conforme consta no (ID – 18880186. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 
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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, 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 o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em membro inferior esquerdo e 

membro inferior direito, e residual (10%) em estrutura pélvica, média (50%) 

em lesão neurológica e intensa (75%) em ombro esquerdo.” A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 02/11/2018, 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 em estrutura pélvica, neurológica, e membros 

inferiores, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será 

de até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável, e em ombro 

como se deu no caso e questão, o percentual incidente será de até 25 % 

(vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve (25%) em membro inferior 

esquerdo e membro inferior direito, e residual (10%) em estrutura pélvica, 

média (50%) em lesão neurológica e intensa (75%) em ombro esquerdo. 

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização equivalente a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), teto máximo, de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 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 da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT c/c Danos Morais, movida por José Carlos dos Santos em face de 

Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para condenar a 

requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em membro inferior esquerdo, membro inferior direito 

e estrutura pélvica e neurológica e ombro esquerdo, 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015743-68.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Roberto Bruno Conceição Rodrigues em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 28/04/2016, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 2442095) 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$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos 

reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 2442023. Pela decisão da, foi deferido os 

benefícios da justiça gratuita, designada audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID. 

4818708), suscitou o requerido a preliminar da necessidade de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo. Conforme consta no (ID 

– 13904261) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera. A parte autora impugnou a contestação às fls. (ID – 

4989518), reiterando os termos da inicial. Pela decisão (ID.12579929), o 

feito foi saneado, afastadas as preliminares, sendo fixado como ponto 

controvertido a ocorrência dos danos alegados (deformidade, 

incapacidade laborativa), extensão do dano sequela, nexo de causalidade, 

culpabilidade, grau de culpabilidade e condições/porte econômico das 

partes. Sendo determinada a produção de prova pericial. As partes 

apresentaram os quesitos a serem respondidos pelo perito. Laudo pericial 

foi acostado (ID. 16117148 e 19452276), sobre o qual as partes foram 

intimadas para manifestarem. Manifestação das partes (ID. 

27493476/24822084) com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É 

o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Roberto Bruno Conceição 

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. Alega a 

parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando 

parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 35.200,00 

(trinta e cinco mil e duzentos reais). A 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 atestou que o periciado apresenta 

“incapacidade física como leve (25%) em pé esquerdo, e residual (10%) 

em estrutura craniofacial.” 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 28/04/2016, 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 em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em pé, 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 em pé esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento) e, residual em estrutura 

craniofacial, em um grau de 10% (dez 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), equivalente a R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), 10% (dez por cento) do valor máximo 

indenizável de 100% (cem por cento), equivalente a R$ 1350,00 (um mi e 

trezentos 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$ 3.037,50 

(três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC. DOS 

JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir a partir da 

citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 406 do 

Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que não se 

aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação de 

juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por 

Roberto Bruno Conceição Rodrigues em face de Porto Seguro Companhia 

De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

pé esquerdo e estrutura craniofacial, corrigido monetariamente data do 

sinistro (28/04/2016) 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. 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021230-48.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lucas Vinicius Assis 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 29/04/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 14179233) 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 – 14179181. 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 – 17519703) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25391029), 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, 

conforme ID 24546702, 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 Lucas Vinicius 

Assis 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 a 

preliminar de necessidade de alteração do polo passivo, 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 média (50%) no punho 

esquerdo”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 29/04/2018, devem ser aplicadas 
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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 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 punho esquerdo, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem incidir 

a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 405 e 

406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar que 

não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a aplicação 

de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter sido a 

seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os quais 

ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT proposta por 

Lucas Vinicius Assis dos Santos em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente no 

punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (29/04/2018) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032169-53.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Willian Cardoso Da Silva Couto em face de Porto 

Seguros Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 11/11/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 21952943) 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 anexo ao ID – 21952739. 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 – 25462122) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 25348846) alega à requerida a preliminar da ausência 

do requerimento administrativo, da exceção de incompetência territorial, da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, da ilegitimidade passiva, da 

irregularidade de representação processual, da juntada de comprovante 

de residência em nome do autor para fixação do foro. A parte autora 

apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, bem como 

manifestou favorável ao laudo ID. 26796552/26796573. A parte requerida 

não manifestou com relação ao laudo, embora intimado. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por 

Willian Cardoso Da Silva Couto em face de Porto Seguros 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 preliminar da ausência do 

requerimento administrativo, da exceção de incompetência territorial, da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita, da ilegitimidade passiva, da 

irregularidade de representação processual, da juntada de comprovante 

de residência em nome do autor para fixação do foro. 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. Com relação a Incompetência do Juízo, sustenta o requerido 

que a Ação deveria ter sido proposta na comarca do domicilio do autor, em 

sendo a requerida residente nesta comarca não há que se falar em 

ausência do 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. Assim: A 

SÚMULA 540 DO STJ ASSENTA QUE "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". Com estes fundamentos REJEITO a preliminar de 

incompetência do juízo. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 268 de 374



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 

assinaturas divergente, tendo em vista que a presente via é inadequada 

para se discutir a questão levantada, sendo certo que seria necessário 

uma instauração de incidente. 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. Rejeitada a preliminar, 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 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 “o 

periciado apresenta invalidez permanente como leve (25%) em “pé” 

direito”. 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 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 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$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 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 
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decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT c/c Danos 

Morais movida por Willian Cardoso Da Silva Couto em face de Porto 

Seguros Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso 

de invalidez permanente leve no pé direito, 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: 1045885-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDE GONCALINA DAMACENA DE ALMEIDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045885-50.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Erotilde Gonçalina Damacena de Almeida em face de Bradesco 

Auto/RE Companhia de Seguros. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 11/07/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 24887705) 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 – 24887691. 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 – 

26393637) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

26295244), alega à requerida a preliminar de alteração do polo passivo da 

lide, a 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 – 27132786), 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 Erotilde 

Gonçalina Damacena de Almeida em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, 

sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação a preliminar de alteração do polo passivo da lide, a 

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. 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. 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, 
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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%) em estrutura 

torácica”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 11/07/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura torácica, o percentual incidente será de 

até 100% (cem por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em estrutura torácica em 

um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável de 100% (cem por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do 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 Erotildes Gonçalina Damacena de Almeida 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 torácica, corrigido monetariamente data do 

sinistro (11/07/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043870-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Franciane Graciele Neves Santana em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 09/06/2019, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 24528942) 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 – 24528829. 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 – 26376433) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 26099022), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora apresentou impugnação (ID – 27005473) 

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 Franciane Graciele Neves Santana em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.. 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 ausência de 
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requerimento administrativo. 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”. 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 09/06/2019, 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 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 Franciane Graciele Neves Santana em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda. 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 (09/06/2019) 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 1042499-12.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rafael Castro Martins em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT Ltda,. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 21/06/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 24322508) 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 – 24322496. 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 – 
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26363118) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 

25997333), alega à requerida a preliminar de 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 – 26994960), 

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 Rafael Castro Martins em face de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.. 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, inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

ausência de requerimento administrativo. 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. 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 

“incapacidade física leve (25%) em estrutura crânio facial”. A análise 

conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/06/2019, 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). 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 Rafael Castro Martins em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT Ltda. 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 (21/06/2019) 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 
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em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos 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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1002269-59.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Fabio Savio Nunes em face de Porto Seguros Cia de Seguros Gerais. 

Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 12/03/2016, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

11598681) 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 anexo ao ID – 11598672. 

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 – 12935140) foi realizada a 

tentativa de conciliação entre as partes, restando infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID – 13202464) alega à 

requerida a preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ausência do laudo do IML. A parte autora apresentou 

impugnação reiterando os termos da inicial, bem como manifestou 

favorável ao laudo ID. 13225332. A parte requerida manifestou (Id. 

28957188 com relação ao laudo. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT ajuizada proposta por Fabio Savio Nunes em face de 

Porto Seguros 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 alegou 

preliminar da 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 de 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 de ausência 

de interesse processual sob o argumento de que não houve pedido 

administrativo antes do ajuizamento da presente ação, pois está untado no 

ID. 11598690. IMPROCEDE a preliminar de ausência do Laudo do IML, pois 

a não elaboração de laudo pelo IML, não impede que, em momento 

posterior, seja determinado pelo juízo, ex officio ou a requerimento da 

parte, produção de prova pericial por perito médico, a fim de complementar 

o laudo ou contrapô-lo. Rejeitada a preliminar, passo a análise do mérito. 

Alega a parte autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, 

restando parcialmente incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A autora juntou na inicial, além da 

documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 

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 como residual (10%) em “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 
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fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 12/03/2016, 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 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 residual no “pé” direito, 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 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$ 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 de Seguro 

Obrigatório - DPVAT movida por Fabio Savio Nunes em face de Porto 

Seguros 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 no 

pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro (12/03/2016) 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 1042783-20.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Ernesto Emmel em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 10/05/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24359289) 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 – 24359289. 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 – 

26348202) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25887471), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, a 

falta de interesse de agir pela regulação pendente, carência da ação pela 

invalidade do boletim de ocorrência. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 27007191, 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 Ernesto 

Emmel 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 falta de interesse 

de agir pela regulação pendente, carência da ação pela invalidade do 

boletim de ocorrência. 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 
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acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório. 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. 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$ 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 média (50%) 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 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 10/05/2019, 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 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 

Ernesto Emmel 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 (10/05/2019) 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: 1015140-87.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTY ALBUES SOARES MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1015140-87.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais por Gilberty Albues 

Soares Macedo em desfavor de Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A. 
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Sustenta a parte autora que efetuou com a requerida contrato de 

empréstimo, e ao retirar a carta de quitação observou que no contrato do 

empréstimo realizado e pago por ele, a assinatura era falsificada. Diante 

dos fatos, requer a condenação dos requeridos ao pagamento da 

indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Deu a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Decisão Inicial no ID 

19945692. Audiência de conciliação que restou inexitosa conforme ID 

221300095. Citado, o requerido apresentou contestação conforme ID 

22098024. Impugnação conforme ID 22467872. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Danos Morais por Gilberty Albues Soares Macedo em 

desfavor de Banco Ole Bonsucesso Consignado S/A onde o autor alega 

ter sofrido dano moral em decorrência de ter constatado que no contrato 

de empréstimo firmado junto a requerida havia uma assinatura falsificada 

de seu nome. 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. As preliminares suscitadas pelo requerido 

confundem-se com o próprio mérito da ação e serão com ela analisados. 

No caso dos autos, a parte autora confirma a realização de contrato de 

empréstimo junto a requerida, confirma que efetuou o pagamento integral 

das parcelas, confirma que a autora emitiu a carta de quitação do debito, 

todavia, ao retirar o contrato, constatou que a assinatura no mesmo não 

correspondia com a sua assinatura. É certo que a existência de 

assinatura divergente no contrato de empréstimo reconhecido pelo autor, 

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 constatado uma irregularidade na assinatura, sem contudo ter 

tido algum dano com o fato, por si só não configura dano moral, mas sim 

mero aborrecimento, chateação, desconforto. 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. 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 

requerida 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. 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 por Gilberty Albues Soares Macedo em desfavor de 

Banco Ole Bonsucesso Consignado 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1038005-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSCOPA TRANSPORTE E LOCACAO LTDA (REU)

Outros Interessados:

ELSA BETONI (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CARLOS ANTONIO COSTA GUEDES (TERCEIRO INTERESSADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038005-75.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Usucapião Urbana ajuizada por João Osório Felix da 

Silva em desfavor de TRANSCOPA – Transporte e Locação Ltda. e 

Outros. Sustenta a parte autora que possui o imóvel residencial, localizado 

a Rua dezesseis, quadra 36, Lote 01, Bairro Recanto dos Pássaros, 

Cuiabá, Mato Grosso, desde Maio de 2002, tendo nele estabelecido 

moradia sua e de sua família. Requer, diante dos fatos, o julgamento 

procedente do pedido da ação para declarar a propriedade sobre o imóvel 

em favor da autora, para que lhes sirva de título hábil a transcrição no 

registro imobiliário para constar a qualificação completa da autora. Deu à 

causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A decisão conforme 

ID 11539196 deferiu os benefícios da justiça gratuita, determinou a citação 

da parte requerida em cujo nome está o imóvel e deu-se vista dos autos à 

União, O Estado e o Município. A União, o Estado e o Municipio 

manifestaram desinteresse no ingresso da lide (ID 28723754, ID 15154030 

e ID 15162163). Em cumprimento à decisão ID 28069348 a parte autora 

informou conforme ID 28680202 que a requerida se encontra em lugar 

incerto, motivo pela qual, solicitou a citação por edital. Pela decisão ID 

30695245 foi nomeado Curador Especial que apresentou contestação por 

negativa geral conforme ID 31436553. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Usucapião Urbana 

ajuizada por João Osório Felix da Silva em desfavor de TRANSCOPA – 

Transporte e Locação Ltda. e Outros. O imóvel usucapiendo está 

registrado no Registro de Imóveis, Cartório do Segundo Ofício, matricula nº 

38.309, folha nº 036, filha 01F, do Livro nº 2-EW, de 30/01/1985. 

Observa-se que o animus domini da autora é patente, pelas razões que 

passo a expor. Estabelece o artigo 1.238 do Código Civil de 2002, “Aquele 

que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu 

um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e 

boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual 

servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”. A 

autora alega que encontra-se na posse do imóvel desde maio de 2002, 

como seu, de forma mansa, pacífica e ininterruptamente, sem oposição. 

Destarte, restou demonstrado o direito dos requerentes quanto ao domínio 

do bem, haja vista, que possuem como sua área urbana de 616,35 m², 

intinterruptamente há mais de 15 anos, não possuindo qualquer outro 

imóvel. Os requisitos autorizativos da usucapião, especialmente, lapso 

temporal aquisitivo de posse mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição 

de terceiros, exigido pelo art. 1.238 do Código Civil, restaram 

demonstrados durante a instrução do feito. Nesse sentido: USUCAPIÃO. 

AÇÕES CONEXAS. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO E URBANO. BEM 

IMÓVEIS. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002 PREENCHIDOS. PRAZO 

PRESCRICIONAL IMPLEMENTADO. ANIMUS DOMINI COMPROVADA. 

PROCESSO CONEXO. REQUISITOS DO ART. 1240 DO CC. NÃO 

PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Para que seja reconhecida a 

usucapião, é necessária a existência da posse, que perdure, 

ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e 

pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, consoante se 

extrai do art. 1238 do CCB. Cabe a parte autora, portanto, produzir a prova 

de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, como também do 

animus domini, nos termos do art. 373, I, do NCPC, sob pena de não se lhe 

declarar o domínio do imóvel o que pretende. Caso. Está comprovado que 

no decorrer dos anos a posse transcorreu de forma mansa, pacífica e 

sem nenhuma oposição por parte dos autores da presente ação, não 

havendo, desta forma, interrupção de sua continuidade. Pelo contrário, na 

ação de usucapião apensada, que requere a prescrição aquisitiva através 

do art. 1.240, do CC, que tem como parte autora a aqui apelante, não foi 

comprovado o animus domini, como também posse mansa, pacífica, sem 

interrupção. Função social. A característica principal desta modalidade de 

usucapião é ser sanção ao proprietário por não dar comprimento à função 

social da propriedade, beneficiando àquele que a atendeu. Preenchidos os 

requisitos do artigo 1.238 do CC, cabe o deferimento da prescrição 

aquisitiva pretendido pelos autores. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. 
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UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082331562, Décima Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 22-11-2019 

Assim sendo, é procedente a ação de usucapião para declaração do 

domínio do imóvel descrito na inicial a favor dos requerentes. Isto posto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Usucapião 

Urbana ajuizada por João Osório Felix da Silva em desfavor de 

TRANSCOPA – Transporte e Locação Ltda. e Outros e conseqüentemente 

declaro pertencer-lhe o domínio do : Imóvel Urbano, com área de 616,35 

m², localizado na quadra 36, lote 01, Rua Gavião (antiga rua 16), s/nº., 

Bairro Recanto dos Pássaros, situado no município de Cuiabá, Estado de 

Mato Grosso, nesta cidade e condeno os réus ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 20, §3º do CPC. Transitado em julgado, 

expeça-se o competente mandado ao Cartório de Registro de Imóveis, 

Cartório do Segundo Ofício desta Capital para o necessário registro junto 

ao Registro matricula nº 38.309, folha nº 036, filha 01F, do Livro nº 2-EW, 

de 30/01/1985, observadas as exigências 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: 1032850-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX ROBERTO DE QUEIROZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032850-57.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alex Roberto Queiroz Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 07/05/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 15667425) 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 – 15667398. 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 – 18194102) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 21355756), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide e a 

ausência de requerimento administrativo. A parte autora apresentou 

impugnação, conforme ID 24545733, 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 Alex 

Roberto de Queiroz 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 alteração do polo passivo da lide 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$ 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 
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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 07/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro 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 Alex Roberto de Queiroz Silva em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em 

membro inferior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(07/05/2018) 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 1039175-14.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Valduir Bernardo Dias em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 04/08/2017, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 23514844) 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 – 23514590. Pela decisão inicial, foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 

25964021), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. Conforme (ID – 26338863) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte autora apresentou impugnação 

reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo 

ID. 26940575/26940579. 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 proposta por Valduir Bernardo Dias 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 alteração do polo passivo da lide, de 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 
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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, 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). 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 tornozelo 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 da perícia médica realizada evidencia o 

nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo 

ocorrido o pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 04/08/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo, como se deu 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 em tornozelo esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. 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 
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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 Valduir Bernardo Dias em face de Porto Seguro Cia 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 em tornozelo 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (04/08/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1024169-64.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcos Antônio de Barros Siqueira em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 20/02/2019, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 20698353) 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 – 20698087. 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 – 

26499564) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26594182), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, a 

necessidade de adequação do valor da causa, inépcia da inicial pela 

ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda. A 

parte autora apresentou impugnação, conforme ID 27579525, 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 Marcos Antônio de Barros Siqueira 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 do valor da causa, 

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 
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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 

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 20/02/2019, 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 

Marcos Antônio de Barros Siqueira 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 (20/02/2019) 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: 1043558-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FELICIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043558-35.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Paulo Feliciano 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 – 24473962) 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 – 24473952. 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 – 

26360462) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25948981), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a ausência de requerimento administrativo. Impugnação à 

contestação conforme id 26993771. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Paulo Feliciano da Silva em face de 

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento 
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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, 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 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$ 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 

média (50%) 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 

total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o 

Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, 

conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei 

de regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação 

original, a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 15/06/2019 devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 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 no tornozelo direito, em um grau 

de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma 

indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do 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 
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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 

Paulo Feliciano da Silva 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 em tornozelo 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044524-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO PIRES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044524-95.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Amarildo Pires do Nascimento em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/03/2019, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 24635530) 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 – 24635523. Pela decisão inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 26164266), 

alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da 

adequação do valor da causa. Conforme (ID – 26359636) foi realizada 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado 

o laudo pericial. A parte autora apresentou impugnação reiterando os 

termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo ID. 26734801. 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 proposta 

por Amarildo Pires do Nascimento 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 alteração do polo passivo da lide, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, da adequação ao valor da causa. 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. No que tange ao 

alegado da necessidade de adequação do valor da causa, em que pese 

ter sido indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 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 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 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 
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indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 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 em ombro, como se deu 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 em ombro esquerdo, em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Amarildo Pires do Nascimento em face de Porto 

Seguro Cia 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 em ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (03/03/2019) 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: 1025229-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DE ALMEIDA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 1025229-72.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Franklin de Almeida Silva em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/04/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 20843962) 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 – 20843948. 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 – 

27383153) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 7630260), 

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 (ID – 28537746) 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 

Franklin de Almeida 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 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 
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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$ 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 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 16/04/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente 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 leve no ombro 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% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). 

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 Franklin de Almeida Silva em face de Porto Seguro Companhia 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 no 

ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (16/04/2019) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1043909-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GOMES DE ANCHIETA (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043909-42.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Patrícia Gomes de Anchieta em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 24/11/2017, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17099164) 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$ 22.656,25 (vinte e dois mil seiscentos e cinquenta e 

seis reais e vinte e cinco centavos) em decorrência de sua invalidez. Com 

a inicial vieram os documentos anexos ao ID – 17099150. 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 – 19639281), foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo 
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pericial. Na contestação (ID - 21320890), alega a requerida a preliminar 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 24611661, 

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 Patrícia Gomes de Anchieta 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, 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 a preliminar, passo a análise do mérito. Alega o autor, em 

síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitado, requerendo indenização no valor R$ 22.656,25 (vinte e dois 

mil seiscentos e cinquenta 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 

permanente média (50%) no joelho direito. A análise conjunta dos 

documentos acostados e da perícia médica realizada evidencia o nexo 

causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a invalidez, assim como 

o nexo de causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o 

pagamento total na esfera administrativa, o autor faz jus à indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre 

registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o 

grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual estabelece: 

"A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma 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 24/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do joelho direito, como se deu no caso em questão, o 

percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO 

DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – 

QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente 

capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à 

VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na 

improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do seguro 

DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões sofridas 

consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações trazidas pela Lei 

nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média no joelho direito em um 

grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, a requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor 

máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

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 17099183, 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 
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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 Patrícia Gomes de Anchieta em face de Porto Seguro Companhia 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 do 

joelho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (24/11/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1037183-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1037183-52.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanessa dos Santos Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 30/08/2019, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 16199880) 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 – 16199877. Pela decisão inicial, foi deferido o pedido de 

justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e determinada a 

citação e intimação da parte requerida. Conforme (ID – 18224522) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26164266), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, de 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. A parte autora apresentou impugnação reiterando os termos da 

inicial, bem como manifestou favorável ao laudo ID. 30204970/18675570. 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por 

Vanessa dos Santos Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo da lide, de 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 de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo pois está juntado ao ID. 16199881. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 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 quadril 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, 
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até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 30/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em quadril, como se deu 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 em quadril 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), equivalente a R$ 

1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Vanessa dos Santos Silva em face de Porto Seguro 

Cia 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 em 

quadril direito, corrigido monetariamente data do sinistro (30/08/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1044141-20.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEY MENDES PEREIRA DA SILVA (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044141-20.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Juciney Mendes Pereira da Silva em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 10/07/2019, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 24571016) 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). Com a inicial vieram os documentos anexos ao 

ID – 24571007. 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 – 26363333) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25960586), alega à 

requerida, preliminarmente, a necessidade de adequação do valor da 

causa, inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda e a ausência de finalização do requerimento 

administrativo. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 

27271418, 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 Juciney Mendes Pereira da 

Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

Ltda.. 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, inépcia da 

inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da 

demanda e a ausência de finalização do requerimento administrativo. 

REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual sob o 

argumento de que não houve conclusão do pedido administrativo antes do 

ajuizamento da presente ação, tendo em vista que mesmo não requerido 

na via administrativa, esse fato não retira a possibilidade de imediato e 

prévio acesso ao Poder Judiciário, por se tratar de uma garantia 

constitucional. Uma vez comprovado o acidente e o dano sofrido, faz jus o 

autor ao recebimento do seguro obrigatório, não havendo que se falar em 

esgotamento das vias administrativas para o pleito judicial. 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 
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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 10/07/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente 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 Juciney Mendes Pereira da Silva em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda. 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 (10/07/2019) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045927-02.2019.8.11.0041
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MARCIA APARECIDA SOARES BARBOSA (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 1045927-02.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Marcia Aparecida Soares Barbosa face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/08/2019, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 24894399) 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 – 24893440. 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 – 26389438) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 26020747), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, a falta de interesse de agir em razão de regulação 
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pendente. A parte autora apresentou impugnação, conforme ID 27211239, 

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 Marcia Aparecida Soares Barbosa em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.. 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 falta de interesse 

de agir em razão de regulação pendente. 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 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$ 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 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 22/08/2019, 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 
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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 

Marcia Aparecida Soares Barbosa em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Ltda. 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 

(22/08/2019) 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: 1022258-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE SALETE BARBIERI (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)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1022258-51.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Adriane Salete Barbieri em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 31/12/2017, conforme Boletim de 

Acidente de Trânsito anexado (ID – 14304197) 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 – 14304170. 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 – 

17521669) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

21371338/27322001), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo da lide, da adequação do valor da causa, bem como 

manifestou favorável ao laudo pericial. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 24213982), reiterando os termos da exordial, bem como 

manifestou favorável 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 Adriane Salete 

Barbieiri 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 alteração do polo 

passivo da lide, da adequação do valor da causa. 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. 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). 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 intensa (75%) em tornozelo 

direito”. A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica 

realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento total na esfera 

administrativa, o autor faz jus à indenização do Seguro Obrigatório 

DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 
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hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 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 em tornozelo, como se deu 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 em 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% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), 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 da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Adriane Salete Barbieri em face de Porto Seguro Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em tornozelo 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1032859-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL RODRIGUES PASQUARELLI (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1032859-19.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Lucas Gabriel Rodrigues Pasquarelli em face de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT Ltda.. Sustenta a parte autora que foi vítima 

de grave acidente de trânsito, ocorrido em 18/08/2016, conforme certidão 

de ocorrência anexado (ID – 15671278; 15671280) que lhe causou a 

invalidez. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 38.160,00 (trinta e 

oito mil cento e sessenta reais) em decorrência de sua invalidez. Com a 

inicial vieram os documentos anexos ao ID – 15670834. 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 – 18199776) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 21369876), alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de 

adequação do valor da causa e a ausência de requerimento administrativo 

prévio. A parte autora, devidamente intimada, deixou de apresentar 

impugnação à contestação, conforme id 30958682. Os autos vieram 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Lucas Gabriel 

Rodrigues Pasquarelli em face de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras 

provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas documentais 

contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de 

contestação, preliminarmente, a necessidade 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 293 de 374



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$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e 

sessenta 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 parcial completa (100%) no 3º dedo do 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 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 18/08/2016 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 3º dedo do pé esquerdo, 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) - 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 3º dedo do pé esquerdo, em 

um grau de 100% (cem por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 100% (cem 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$ 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 Lucas Gabriel Rodrigues Pasquarelli em 

face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Ltda. para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 1.350,00 (um mil trezentos e 

cinquenta reais), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente no 3º dedo do pé esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (18/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019541-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA MARIA CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT17531-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

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 1019541-03.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Raimunda Maria Cardoso 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 21/03/2017, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 8248810) 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 – 8248735. 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 – 10515225) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 10669215), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, a falta de 

interesse de agir pela regulação pendente, carência da ação pela 

invalidade do boletim de ocorrência, ausência de laudo do IML. A parte 

autora apresentou impugnação, conforme ID 17993446, 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 Raimunda Maria Cardoso dos Santos em face de Porto 
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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 falta de interesse de agir pela regulação pendente, carência da ação 

pela invalidade do boletim de ocorrência, ausência de laudo do IML. 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 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. REJEITO a preliminar de Carência de Ação por invalidade do 

Boletim de Ocorrência, pois embora a seguradora recorrente tenha 

alegado em sede de preliminar de carência de ação, a invalidade do 

boletim de ocorrência, para a comprovação dos fatos alegados na inicial, 

não se trata de questão preliminar, mas matéria relativa à de prova 

documental e, portanto, atinente ao mérito da demanda. Assim, deverá ser 

analisada em momento oportuno, juntamente com o mérito. IMPROCEDE a 

preliminar de ausência do Laudo do IML, pois a não elaboração de laudo 

pelo IML, não impede que, em momento posterior, seja determinado pelo 

juízo, ex officio ou a requerimento da parte, produção de prova pericial por 

perito médico, a fim de complementar o laudo ou contrapô-lo. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, 

que sofreu acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). 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 21/03/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente em membro inferior esquerdo, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento), de acordo com que 

preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais). DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a data do efetivo 
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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 

Raimunda Maria Cardoso dos Santos 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 (21/03/2017) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042782-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ENRIQUE TOBAR MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - 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 1042782-35.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jorge Enrique Tobar Machado em face de Porto Seguro Companhia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 03/06/2019, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 24359277) 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 – 24359272. 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 – 

26369339) foi realizada a audiência de conciliação, porém restou 

infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A requerida apresentou 

contestação no ID 15283120 suscitando, preliminarmente, a necessidade 

de alteração do polo passivo, a necessidade de adequação do valor da 

causa, inépcia da inicial pela ausência dos documentos indispensáveis à 

propositura da demanda, a ausência de requerimento administrativo e a 

ausência de procuração válida. A parte autora impugnou a contestação 

(ID – 27269775), 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 Jorge Enrique 

Tobar Machado 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, inépcia da inicial pela ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda, a ausência de 

requerimento administrativo e a ausência de procuração válida. Em relação 

a preliminar de retificação do polo passivo, onde a requerida afirma que 

deveria constar neste a SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, o quer REJEITO, uma vez que foi concedido a 

requerida a função de líder dos consórcios, sendo, pois, a demandada 

parte legítima para figurar no polo passivo, visto que é integrante do grupo 

de seguradoras que recebem os valores oriundos do seguro obrigatório, 

razão pela qual responde por tais indenizações. Nesse sentido: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 14 DAS TURMAS 

RECURSAIS. REVISADA EM 24/04/2008. 1. Não há de se falar em 

ilegitimidade passiva, uma vez que qualquer seguradora integrante do 

consórcio que responde pelas indenizações decorrentes de danos 

causados por acidentes de trânsito possui legitimidade passiva para 

saldar eventual diferença referente a seguro DPVAT. 2. Desnecessária 

perícia para apurar o grau de invalidez do autor, sendo competente para o 

julgamento o Juizado Especial Cível. Reiteradamente, ações dessa mesma 

natureza acorrem a esta esfera. Não se vislumbra, pois, complexidade no 

presente caso, não havendo necessidade de perícia. 3. Acidente ocorrido 

em 01/04/2003, sob a vigência a Lei 6.194/74, que, em seu artigo 3º, 

estipulava o valor de 40 salários mínimos como teto para indenização do 

seguro. Segundo entendimento das Turmas Recursais, não há de se 

cogitar graduação da invalidez, uma vez comprovado o dano de caráter 

permanente, deve a seguradora indenizar a vítima no valor máximo 

permitido em lei. No caso em questão, houve pagamento parcial de R$ 

2.358,91, valor que deverá ser complementado até o patamar dos 40 

salários. 4. Não prevalecem as disposições do Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) que estipulam teto inferior ao previsto na lei não 

prevalecem porque, embora o CNSP tenha competência para regular a 

matéria, não pode fixar o valor da indenização em teto inferior ao da 

própria lei. Sentença modificada apenas no que toca aos juros que, 

segundo a súmula, incidem a contar da citação. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001636745, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Leo Pietrowski, Julgado em 20/08/2008)” 

(g.n) E mais, o artigo 7º. da Lei nº. 6.194/74, com a redação dada pela Lei 

nº. 8.441/92, prevê que: “A indenização por pessoa vitimada por veículo 

não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado 

ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e prazos dos 

demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas 

as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei”. Com 

base nesse dispositivo legal, a jurisprudência pátria já pacificou 

entendimento no sentido de que qualquer seguradora que opera no 

sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização 

correspondente ao seguro 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. 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. 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 
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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 “incapacidade física como 

leve (25%) em ombro direito e intensa (75%) no membro inferior direito”. A 

análise conjunta dos documentos acostados e da perícia médica realizada 

evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. Comprovada a 

invalidez, assim como o nexo de causalidade com o acidente noticiado e 

não tendo ocorrido o pagamento na esfera administrativa, o autor faz jus à 

indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO 

Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça sumulou a questão 

sobre o grau de invalidez, conforme a edição da Súmula 474, na qual 

estabelece: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez 

parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de 

invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de regência do seguro DPVAT 

(6.194/74) já previa, em sua redação original, a possibilidade de 

quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente 

de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior 

ou menor conforme fosse o grau de invalidez da vítima, tendo em vista que 

os danos sofridos por um e por outro não se equivalem. Desse modo, a 

indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à 

extensão da lesão e ao grau de invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em 

seu artigo 3º, o valor das indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país e invalidez permanente em 

até 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no país. 

Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, 

novo valor para indenizações em caso de morte e invalidez permanente, 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas 

médicas e hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), 

valores aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando 

entrou em vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida 

Lei 11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 03/06/2019, 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 no ombro direito, como se deu no caso em questão, 

o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável e para o membro inferior direito, o percentual incidente 

será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável. Nesse 

sentido: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE 

DEMONSTRADO - GRAU DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, 

não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. O 

pagamento do seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das 

lesões sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei 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 ombro direito, em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento) e intensa no membro inferior direito 

em um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por 

cento), equivalente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) e 75% (setenta e cinco por cento) do valor 

máximo indenizável de 70% (setenta por cento), equivalente a R$ 7.087,50 

(sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos) de acordo com que 

preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 

7.931,25 (sete mil novecentos 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 Jorge Enrique Tobar Machado em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 7.931,25 (sete mil novecentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente no ombro direito e no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (03/06/2019) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042667-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA BENEDITA DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042667-14.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares - 

DAMS - DPVAT proposta por Sandra Benedita de Moraes da Silva em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 21/08/2017, conforme 

boletim de ocorrência anexado ID – 24352983 que lhe causou a invalidez. 

Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte requerida 
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condenada a indenizá-lo no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 

decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexados ao ID – 24352959. Pela decisão inicial foi designada a audiência 

de conciliação, determinada a citação da parte requerida e deferido o 

pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 26349478) foi realizada a 

audiência de conciliação, porém restou infrutífera. A parte requerida 

apresentou contestação (ID. 26253253, alegando em preliminar da 

alteração do polo passivo da ação e a ausência de requerimento 

administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID. 26749071), 

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 Sandra Benedita de 

Morais 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, da alteração do 

polo passivo da ação e a ausência de 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, 

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, ficando pendente 

somente o reembolso pelas despesas médico – hospitalares, requerendo 

indenização no valor R$ 500,00 (quinhentos 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 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 – 24352987, no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 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 Sandra Benedita de Morais em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do 

valor de R$ 500,00 (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; 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: 1045533-92.2019.8.11.0041
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CLEVERSON DORIVAL DA SILVA ESTRELA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045533-92.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares - 

DAMS - DPVAT proposta por Cleverson Dorival da Silva Estrela em face 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi 

vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 24/11/2017, conforme 

boletim de ocorrência anexado ID – 24817997 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$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 24817686. Pela decisão inicial foi designada 

a audiência de conciliação, determinada a citação da parte requerida e 

deferido o pedido de justiça gratuita. Conforme (ID – 26384874) foi 
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realizada a audiência de conciliação, porém restou infrutífera. A parte 

requerida apresentou contestação (ID. 25890240, alegando em preliminar 

da alteração do polo passivo da ação, a ausência de requerimento 

administrativo, inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. A parte autora impugnou a 

contestação (ID. 26751057), 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 Cleverson Dorival da Silva Estrela 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, da alteração do polo passivo da ação, a ausência de 

requerimento administrativo, inépcia da inicial pela ausência dos 

documentos indispensáveis à propositura da demanda. 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, 

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, 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 

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 – 24818000, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais). 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 Cleverson Dorival da Silva Estrela 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. 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: 1009445-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS EDUARDO ALVES DE ALMEIDA SAGAZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE 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 1009445-55.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Despesas Médicas e Suplementares - 

DAMS - DPVAT proposta por Matheus Eduardo Alves de Almeida Sagaz 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora 

que foi vítima de grave acidente de trânsito, ocorrido em 25/07/2018, 

conforme boletim de ocorrência anexado ID – 18496278 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$ 1.742,10 (um mil 

setecentos e quarenta e dois reais e dez centavos) em decorrência de 

sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos anexados ao ID – 

18496271. Pela decisão inicial foi designada a audiência de conciliação, 

determinada a citação da parte requerida e deferido o pedido de justiça 

gratuita. Conforme (ID – 26342646) foi realizada a audiência de 

conciliação, porém restou infrutífera. A parte requerida apresentou 

contestação (ID. 26236929, alegando em preliminar da alteração do polo 

passivo da ação, inépcia da inicial pela ausência dos documentos 

indispensáveis à propositura da demanda, ausência de requerimento 

administrativo, ausência de procuração válida. A parte autora impugnou a 

contestação (ID. 31257657), 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 Matheus Eduardo Alves de Almeida Sagaz 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, da alteração do polo passivo da ação, inépcia da inicial 

pela ausência dos documentos indispensáveis à propositura da demanda, 

ausência de requerimento administrativo, ausência de procuração válida. 

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, 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 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. 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, informa que tramita ação judicial a respeito do 

valor da indenização no tocante à lesão, ficando pendente somente o 

reembolso pelas despesas médico – hospitalares, requerendo indenização 

no valor R$ 1.742,10 (um mil setecentos e quarenta e dois reais e dez 

centavos). 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 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 – 18496274, no valor de R$ 1.742,10 (um mil setecentos e 

quarenta e dois reais e dez centavos). 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 
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240 do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Cobrança de Despesas Médico – Hospitalares - DAMS - 

DPVAT movida por Matheus Eduardo Alves de Almeida Sagaz em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do valor de R$ 1.742,10 (um mil setecentos e quarenta e dois 

reais e dez centavos) por restituição com despesas médicas e 

suplementares (DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo 

desembolso, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir 

da citação; 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: 1014901-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEM LUZIA MACIEL DE ARRUDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1014901-83.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Suelem Luzia Maciel de Arruda em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 08/12/2018, conforme certidão de 

ocorrência anexado (ID – 19331172) 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 – 19331168. 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 – 

25399611) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25381164), 

alega à requerida, preliminarmente, a necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, a necessidade de adequação do valor 

da causa e a ausência de requerimento administrativo. Impugnação à 

contestação conforme id 25676347, 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 Suelem 

Luzia Maciel de 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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no 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 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$ 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 segmento da 

coluna cervical”. A análise conjunta dos documentos acostados e da 

perícia médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as 

lesões. Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 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 
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o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 08/12/2018 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 segmento da coluna cervical, como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente no segmento da coluna cervical, 

em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o requerente faz 

jus a uma indenização que corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com 

que preceitua o inc. II do 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). 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 

Suelem Luzia Maciel de Arruda 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 em 

segmento da coluna cervical, corrigido monetariamente data do sinistro 

(08/12/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1045008-13.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DESIDERIO CAVALCANTE (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:

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 1045008-13.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rafael Desiderio Cavalcante 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 30/06/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 24719666), 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 e novecentos e 

vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.24719659. 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 – 

26390769) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26257075), 

alega à requerida, preliminarmente, da adequação ao valor da causa, de 

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. 27211235/26995863. A parte requerida embora intimada não 

manifestou 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 Rafael Desiderio Cavalcante em face 

de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA. 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, da adequação ao 

valor da causa, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. No que tange ao alegado da 
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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 pois está juntado ao ID. 

24719668. 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 e novecentos e vinte 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 leve (25%) em joelho esquerdo 

e residual (10%) em estrutura craniofacial”. 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 30/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em joelho esquerdo, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável, e em estrutura craniofacial como se deu no 

caso em questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por 

cento) do valor máximo indenizável Nesse sentido: “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR – AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU 

DA INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente leve em joelho esquerdo em um 

grau de 25% (vinte e cinco por cento) e residual em estrutura craniofacial 

em um grau de 10% (dez 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), equivalente a 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

e 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), 

de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74, totalizando o valor de R$ 2.193,75 (dois mil e cento e noventa 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 Ação de Cobrança 

do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Rafael Desiderio Cavalcante 

em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do Seguro DPVAT SA para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 2.193,75 (dois mil e cento e 

noventa e três reais e setenta e cinco centavos), conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em joelho esquerdo e 

estrutura craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro 

(30/06/2019) 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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REGINALDO CESAR TREVISI ZANELATO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:
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SANDRO CARAMORI (REU)
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REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1008687-47.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Encargos Locatícios ajuizada 

por Adriano Trevesi Zanelato, Reginaldo Cezar Zanelato e Maria Cristina K. 

Dalari Zanelato em desfavor de Caramori Veículos Ltda., Sandro Caramori 

e André Caramori. Sustenta o autor que firmaram contrato de locação para 

fins comerciais de dois imóveis contíguos, sendo o primeiro localizado na 

av. Miguel Sutil, nº 5357, bairro Santa Helena, Cuiabá/MT, denominado 

Salão I, e o segundo imóvel localizado na av. Miguel Sutil, nº 5345, bairro 
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Santa Helena, Cuiabá/MT, denominado Salão II. O prazo de locação dos 

aludidos contratos eram de 05 (cinco) anos com início em 01/10/2009 e 

término em 30/09/2014, com a efetiva desocupação dos imóveis no dia 10 

de abril de 2015. Informa que, após dois anos do termino da locação, na 

data de 23/11/2016, foi constatado débitos de IPTU nos dois imóveis 

locados. A Requerida é devedora da quantia de R$ 73.773,05 (setenta e 

três mil setecentos setenta três reais e cinco centavos) referente ao 

Salão I, e em relação ao Salão II o valor de R$ 6.111,00 (seis mil cento 

onze reais). Diante dos fatos requer o julgamento procedente da ação a 

fim de que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos IPTU 

devidos e não pagos na importância de R$ 79.884,05 (setenta e nove mil 

oitocentos oitenta quatro reais e cinco centavos). Deu a causa o valor de 

R$ 79.884,05 (setenta e nove mil oitocentos oitenta quatro reais e cinco 

centavos). Decisão inicial conforme ID 5592434. Audiência de conciliação 

conforme Termo ID 9229037, sem êxito. Citado, o requerido apresentou 

contestação conforme ID 9522223. Impugnação conforme ID 9826607. O 

feito foi saneado conforme ID 20133423 , tendo as partes pugnado pela 

realização de audiência de instrução que ocorreu conforme termo ID 

29019496. As partes apresentaram alegações finais conforme ID 

29055320 e 29209717. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de 

encargos locatícios durante o período de locação ajuizada por Adriano 

Trevesi Zanelato, Reginaldo Cezar Zanelato e Maria Cristina K. Dalari 

Zanelato em desfavor de Caramori Veículos Ltda., Sandro Caramori e 

André Caramori quanto ao IPTU. Informa que os Requeridos estão 

inadimplentes referente ao período de 01/10/09 a 30/09/14, por 02 (dois) 

salões contíguos, cujo qual a dívida perfaz o valor total de R$ 79.884,05 

(setenta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos) 

requerendo o recebimento deste valor. Em sede de contestação, os 

requeridos sustentam a quitação das obrigações contratuais acessórias e 

principais, conforme termo de quitação acostado, informando que não 

tinha conhecimento que os dois imóveis locados eram desmembrados 

perante a Prefeitura Municipal de Cuiabá, até o momento do distrato. 

Informa que somente ficou sabendo no momento do distrato, quando 

houve um acordo onde a requerida deixou uma fachada luminosa, pórtico, 

brieses de madeira no imóvel, tendo o termo de quitação dado plena e total 

quitação das obrigações do requerido e seus fiadores. Em juízo, a 

testemunha arrolada pelo requerido Valter Minoru Shiga, declarou que 

acompanhou o desenrolar no final da Caramori, e o distrato. Que o 

proprietário tentou manter o negócio, e acabou não dando certo. Que foi 

para litigio e tiveram problemas financeiros, que houve falta de caixa e 

resolveram rescindir o contrato. Que fizeram um distrato, e tinham algumas 

benfeitorias no prédio, que não existia problema em relação a estrutura. 

Que na entrega do prédio, foi tudo certo. Que o IPTU do imóvel sempre foi 

pago, que era responsável pelos pagamentos. Que sempre era pago de 

um do imóvel, eram dois contratos, mas nada indicava que eram dois 

imóveis. Que não sabe porque foi feito dois contratos, mas como só 

pagavam um IPTU, continuou pagando só um. Se a cobrança do segundo 

IPTU, só no distrato que surgiu a questão. Que os imóveis eram juntos, um 

do lado do outros. Um trabalhava com Showroom, e outro com a oficina. 

Que na época, o Sandro ele pediu para levantar as notas do pórtico, 

breeze, da fachada, para ver quanto custa para entrar na negociação. 

Que as benfeitorias feitas, entende que serviram para abater a dívida, pois 

depois foi encaminhado termo de quitação. Que foi um acordo, benfeitorias 

em face do IPTU. Pois bem, em que pese a existência de termo de 

quitação, o requerido reconhece que não efetuou o pagamento dos dois 

IPTU’s dos imóveis locados, mesmo existindo dois contratos de locação, 

que pressupõe a existência de duas matriculas diversas como se vê no ID 

5588360, 5588375, 5588384 e 5588406 Nos contratos firmados, restou 

estabelecido que, todos os encargos correrão por conta do locatário, 

durante o período de locação, inclusive o IPTU, como se vê da cláusula X, 

do contrato. Considerando que inexiste qualquer comprovação de que o 

pórtico da empresa foi oferecido como parte do pagamento, e que há a 

noticia de que as benfeitorias do imóvel foram recebidas para abatimento 

dos alugueis em atraso, não há como se considerar o pagamento dos 

IPTU’s em atraso pelo pórtico deixado pelos requeridos na empresa. Em 

ação de cobrança, apresentando o autor documentos que caracterizem o 

não pagamento das taxas, cabe ao requerido demonstrar, por meio de 

comprovantes de pagamento, a improcedência do pedido, o que não 

ocorreu no presente caso. Quanto aos valores em aberto dos IPTU’s, 

estes restaram devidamente comprovados pela juntada dos Extratos dos 

Débitos conforme ID 5588406 e 5588384. Assim, faz jus a parte autora ao 

pagamento dos débitos de IPTU referente ao período em que o imóvel 

esteve locado ao requerido. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO - 

CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO - RECOMPOSIÇÃO 

DO QUANTUM - COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE 

PREVISÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO/FIADOR 

PELO PAGAMENTO DE IPTU INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL LOCADO - 

OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 

Deve incidir correção monetária sobre o valor nominal da dívida, posto que 

decorre de lei e tem a finalidade de atualizar a quantia devida e não paga a 

tempo e modo; recompõe o quantum da obrigação e não significa um plus, 

e, sim, a entrega da moeda corrente no valor da época do pagamento. O 

IPTU inadimplido incidente sobre o imóvel locado é devido pelo locatário e 

fiadores por força da cláusula contratual, estando tal obrigação prevista 

ainda no artigo 22, inciso VIII, da Lei nº 8.245/91. Relativamente à 

cobrança de tarifas bancárias, tal custo não poderá ser repassado ao 

locatário e fiadores, por ausência de previsão contratual. A aplicação da 

sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já 

paga, prevista no art. 940 do Código Civil, é condicionada à comprovação 

de má-fé do credor, pressupondo o preenchimento de dois requisitos 

indissociáveis, quais sejam, cobrança indevida e ação consciente do 

credor. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.008570-9/001, Relator(a): Des.

(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

09/05/2019, publicação da súmula em 17/05/2019) 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, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente Ação Ordinária de 

Cobrança de encargos locatícios durante o período de locação ajuizada 

por Adriano Trevesi Zanelato, Reginaldo Cezar Zanelato e Maria Cristina K. 

Dalari Zanelato em desfavor de Caramori Veículos Ltda., Sandro Caramori 

e André Caramori, e condeno a requerida ao pagamento do valor de R$ 

79.884,05 (setenta e nove mil oitocentos oitenta quatro reais e cinco 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do seu 

vencimento, juros de 1% ao mês a partir da citação. Condeno a requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no 

percentual de 15% sobre o valor da condenação. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1044407-07.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Alex Sandro Ricardo da Rocha em face de Porto Seguro Companhia 

de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 11/07/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 24618281) 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 e novecentos e 

vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexos ao ID. 24618268. 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 
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(ID – 26355511), foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 26172724), alega à requerida a preliminar de alteração 

do polo passivo da ação, da carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da ausência de 

documento essências ao processamento da demanda. A parte autora 

impugnou a contestação (ID – 27272584/26689618), reiterando os termos 

da exordial, bem como manifestou favorável ao laudo pericial. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Alex Sandro 

Ricardo da Rocha em face de Porto Seguro Companhia de Seguros 

Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede de contestação a 

preliminar de alteração do polo passivo da ação, da carência da ação pela 

falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

ausência de documentos essências ao processamento da demanda. 

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 – 2418424). Ainda, em sede de 

preliminar, o requerido pleiteia pela extinção do processo sem julgamento 

do mérito, sustentando que a parte autora não instruiu a inicial com os 

documentos essenciais à propositura da ação. Estabelece o artigo 5º, § 

1º, alínea “a”, da Lei nº 6.194/74, in verbis: “Art. 5º - O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 

1 o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor 

vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos 

beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a 

liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes 

documentos: (Redação dada pela Lei nº 11.482, de 2007). a) certidão de 

óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de 

qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 

8.441, de 1992)” No caso dos autos, constata-se que, num juízo de 

cognição sumária, o autor logrou êxito em comprovar tanto o acidente, 

quanto o dano dele decorrente, satisfazendo as exigências estabelecidas 

no artigo acima explicitado. Assim, IMPROCEDE a preliminar de inépcia da 

inicial, pela ausência de documentação imprescindível, sendo imperioso 

destacar que a suficiência dos documentos acostados para a 

comprovação do direito ora pretendido se confundem com o mérito da 

ação, razão pela qual com ele será apreciado. Rejeitadas as preliminares, 

passo à análise do mérito. Alega a parte autora, em síntese, que sofreu 

acidente de transito, restando parcialmente incapacitada, requerendo 

indenização no valor R$ 39.920,00 (trinta e nove mil e novecentos e vinte 

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 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 11/07/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura abdominal, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 
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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 abdominal, em um grau de 10% 

(dez por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização 

que corresponderá a 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 

100% (cem por cento), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 

1º do art. 3º da Lei 6.194/74, totalizando R$ 1.350,00 (um mil e trezentos e 

cinquenta reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do 

sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT movida por Alex Sandro Ricardo da Rocha 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 abdominal, corrigido monetariamente data do sinistro 

(11/07/2019) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045131-11.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Cleusa Dos Santos Lima em face de Porto Seguros Cia de Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 09/07/2019, conforme boletim de ocorrência anexado 

(ID – 24732585) 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 e novecentos e vinte reais) 

em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os documentos 

anexo ao ID – 24732567. 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 – 

26392362) foi realizada a tentativa de conciliação entre as partes, 

restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na 

contestação (ID – 26254865) alega à requerida a preliminar da alteração 

do polo passivo da ação, de carência da ação pela falta de interesse de 

agir, pela ausência do requerimento administrativo, da necessidade de 

adequação ao valor da causa. A parte autora apresentou impugnação 

reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo 

ID. 26839400/27134456. A parte requerida não manifestou com relação ao 

laudo, embora intimado. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Cuida-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Cleusa Dos Santos Lima em face de 

Porto Seguros 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 

preliminar da ausência da alteração do polo passivo da ação, de carência 

da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da necessidade de adequação ao valor da causa. 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 de ausência de interesse processual sob o argumento de que 

não houve pedido administrativo pois estão juntados ao ID. 24732588. 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, 
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razão pela qual não o recebo como preliminar, mas como argumento do 

julgamento do mérito. Rejeitada a preliminar, 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 e novecentos e vinte reais). A 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 

“o periciado apresenta invalidez permanente como leve (25%) em “pé” 

direito”. 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 09/07/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente do 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$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data 

do sinistro até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser 

utilizado o índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da 

mora, devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes 

dos artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - 

DPVAT movida por Cleusa Dos Santos Lima em face de Porto Seguros Cia 

de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do valor 

de R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente leve no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(09/07/219) 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 Ativo:

JAQUELINE NARDES FERREIRA (AUTOR(A))
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(ADVOGADO(A))
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SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1045011-65.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Jaqueline Nardes Ferreira, 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 16/08/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 24720060), 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 e novecentos e 

vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID.24720055. 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 – 

26392349) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 26688368), 

alega à requerida, preliminarmente, da carência da ação pela falta de 
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interesse de agir, pela ausência do requerimento administrativo, da 

necessidade de adequação do valor da causa. A parte autora apresentou 

impugnação reiterando os termos da inicial, bem como manifestou 

favorável ao laudo ID. 27131259/26843562. 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 Jaqueline Nardes Ferreira, 

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, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da adequação ao valor da causa. 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. 24720064. 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 e novecentos e vinte 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 

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 16/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente 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. 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 

Jaqueline Nardes Ferreira, em face de Seguradora Líder Do Consorcio Do 

Seguro DPVAT SA 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 (16/08/2018) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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Processo Número: 1016410-49.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA OLIVEIRA DE ARRUDA (AUTOR(A))
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1016410-49.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Vanderleia Oliveira de Arruda em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 11/11/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 19505107), 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.19505097. 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 – 25399134) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25384673), 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, da adequação do valor da causa. A parte 

autora apresentou impugnação reiterando os termos da inicial, ID. 

26042093. A parte autora e requerida embora intimadas, não manifestaram 

com relação ao laudo pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Vanderleia Oliveira de 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, preliminarmente, a alteração do polo passivo da ação, 

de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da adequação ao valor da causa. 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, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico , 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 

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 11/11/2017, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em 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 
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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 

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), 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 Vanderleia Oliveira de Arruda 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 

(11/11/2017) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na 

execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003788-35.2019.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1003788-35.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Oziel Da Silva Viana em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 16/06/2017, conforme boletim de ocorrência 

anexado (ID – 17618326) 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.17618077. 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 – 20334610) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 20731975), alega à 

requerida, preliminarmente, a alteração do polo passivo da lide, da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo. A parte autora impugnou a contestação (ID – 

23946946), 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. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais proposta por Oziel Da Silva Viana 

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 alteração do polo passivo da lide, 

da carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência de 

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 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). A parte autora juntou na inicial, além 

da documentação de praxe, Boletim de Ocorrência e Histórico Clínico, 
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comprovando o acidente e o atendimento médico após o ocorrido. A 

perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação atestou que o 

periciado apresenta “invalidez permanente média (50%) em segmento da 

coluna cervical”. 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 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 16/06/2017, 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 segmento da coluna, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em segmento da coluna 

cervical, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 25% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 1687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos) de acordo com que preceitua o inc. II do 

parágrafo 1º do art. 3º da Lei 6.194/74. 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 Oziel Da Silva Viana em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em segmento da coluna cervical, corrigido 

monetariamente data do sinistro (16/06/2017) 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: 1004085-42.2019.8.11.0041
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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 1004085-42.2019.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wilson Ribeiro Avila em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 
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Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 25/08/2018, conforme boletim de ocorrência anexado (ID – 

17669412) 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. 17669394. 

Pela decisão da, foi deferido os benefícios da justiça gratuita, designada 

audiência de conciliação e determinada a citação e intimação da parte 

requerida. Na contestação (ID. 20731664), suscitou o requerido a 

preliminar da alteração do polo passivo da ação, da carência da ação e da 

inépcia da inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da adequação ao valor da causa. Conforme 

consta no (ID – 20327684) foi realizada a tentativa de conciliação entre as 

partes, restando infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. A 

parte autora impugnou a contestação às fls. (ID – 24423869/20843664), 

reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo 

pericial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Wilson Ribeiro Avila em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil), porque a matéria prescinde de outras provas, sendo 

suficiente para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos 

autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em sede preliminar da 

alteração do polo passivo da ação, da carência da ação e da inépcia da 

inicial pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da adequação do valor da causa. 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, 

tendo em vista que mesmo não requerido na via administrativa, esse fato 

não retira a possibilidade de imediato e prévio acesso ao Poder Judiciário, 

por se tratar de uma garantia constitucional. Uma vez comprovado o 

acidente e o dano sofrido, faz jus o autor ao recebimento do seguro 

obrigatório, não havendo que se falar em esgotamento das vias 

administrativas para o pleito judicial. No que tange ao alegado da 

necessidade de adequação do valor da causa, em que pese ter sido 

indicado como preliminar, o mesmo não afasta ou suscita qualquer 

argumento hábil a impedir o julgamento do mérito da ação, razão pela qual 

não o recebo como preliminar, mas como argumento do julgamento do 

mérito. Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a parte 

autora, em síntese, que sofreu acidente de transito, restando parcialmente 

incapacitada, requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). A 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 o periciado apresenta 

“incapacidade física como média (50%) em membro inferior direito, e leve 

(25%) em estrutura craniofacial.” 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 25/08/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em estrutura craniofacial, como se deu no caso em 

questão, o percentual incidente será de até 100% (cem por cento) do 

valor máximo indenizável, e em membro inferior, 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 
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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 direito 

em um grau de 50% (cinquenta por cento) e, leve em estrutura 

craniofacial, em um grau de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco 

reais), 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável de 100% 

(cem por cento), equivalente a R$ 3375,00 (três mil e trezentos e setenta e 

cinco reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º do art. 

3º da Lei 6.194/74, totalizando o valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem 

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 

Wilson Ribeiro Avila em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 8.100,00 (oito mil e 

cem reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em membro inferior direito e estrutura craniofacial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (25/08/2018) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1004172-5.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Rodrigo Correa de Araujo em face de Porto Seguro Companhia De 

Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente 

de trânsito, ocorrido em 13/07/2018, conforme certidão de ocorrência 

anexado (ID – 17681962), 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$ 15.637,69 (quinze mil seiscentos e trinta e sete reais 

sessenta e nove centavos) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID.17681949. 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 – 20338139) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera, bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação 

(ID- 20731955), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do polo 

passivo da lide, de carência da ação pela falta de interesse de agir, pela 

ausência do requerimento administrativo. A parte autora impugnou a 

contestação (ID – 24422482/20878429), 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. Trata-se de Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Rodrigo Correa 

de Araújo 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 lide, de 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, 

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$ 15.637,69 (quinze mil seiscentos e trinta e sete reais sessenta 

e nove centavos). A parte autora juntou na inicial, além da documentação 

de praxe, Certidão de Ocorrência e Histórico Clínico , comprovando o 
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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 13/07/2018, 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 membro inferior esquerdo, como se deu no caso 

em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) 

do valor máximo indenizável. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – 

AFASTADA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO - GRAU DA 

INVALIDEZ – QUANTIFICAÇÃO CORRETA – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Quando as provas trazidas aos autos são 

perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano 

causado à VÍTIMA, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar 

na improcedência da ação por ausência de provas. O pagamento do 

seguro DPVAT DEVE SER PROPORCIONAL à extensão das lesões 

sofridas consoante disposto na Lei nº 6.194/74 com as alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro. (N.U 

0035544-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)”. 

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, 

restou demonstrada invalidez permanente média em membro inferior 

esquerdo, em um grau de 50% (cinquenta por cento). Assim sendo, o 

requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 50% 

(cinquenta por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por 

cento), equivalente a R$ 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 Rodrigo Correa de Araújo em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais 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 

(13/07/2018) 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043670-38.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Manoel 

Marcos da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Sustenta a parte autora que é proprietária da UC nº C nº 

6/1081843-3, realizando o pagamento em dia das suas faturas e foi 

surpreendida com o recebimento de uma fatura no valor de R$ 699,08 

(seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), referentes a uma 

suposta recuperação de consumo entre os meses de 09/2017 a 11/2017. 

Alega que os valores cobrados são indevidos e exorbitantes. Requer a 

concessão de liminar para que a requerida se abstenha de suspender o 

fornecimento dos serviços, suspenda a cobrança da fatura contestada, 

bem como se abstenha de inscrever o nome da parte autora no cadastro 

de proteção ao crédito e o julgamento procedente da ação declarando a 

inexistência dos débitos discutidos nos autos, bem como condenando o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais. Pugnou pelos 

benefícios da Justiça Gratuita e pela inversão do ônus da prova. Deu a 

causa o valor de R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil e duzentos e 

quarenta reais). Decisão inicial conforme ID 17080814, ocasião em que foi 

deferido o pedido de antecipação de tutela. Audiência de conciliação, sem 

êxito, conforme termo ID 18728058. Citada, a requerida apresentou 

contestação conforme ID 19325456, sustentando a existência de 

irregularidades no sistema de fornecimento de energia elétrica da 

requerente, de forma a ser legitima a cobrança de recuperação de 

consumo. Impugnação à Contestação conforme ID 20293783. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação de 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Manoel Marcos da Silva 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 
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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. 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 Unidade Consumidora (UC) 

N° 6/1081843-3, adimplente com todas as suas obrigações, e foi cobrada 

no mês janeiro de 2018, no valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa e 

nove reais e oito centavos), por suposta recuperação no medidor de 

energia. Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da 

ANEEL. O art. 129 dispõe que: Artigo 129 - Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor” “§ 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 2° Uma cópia do TOI 

deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, 

no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3° Quando da recusa do 

consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 

(quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do 

recebimento. (...) §5º - Nos casos em que houver a necessidade de 

retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora 

deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da 

retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por 

meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica”. Da 

análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as 

exigências da referida Resolução, porque embora tenha sido elaborado 

laudo, não houve a realização de perícia, a fim de apurar a verdadeira 

causa da irregularidade (Item I e II da Resolução 414/2010). Dessa forma, 

não há prova inequívoca de ter sido a parte autora responsável pela falha. 

E mais, não se verifica que houve o acompanhamento ao autor na pericia 

realizada. Sobre o tema a jurisprudência é unanime: "AÇÃO ANULATÓRIA 

DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE 

ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – 

DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO 

DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Ao elaborar o laudo pericial no 

medidor de energia elétrica, devem ser respeitadas as garantias 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, 

de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente. A 

imputação de fraude, acrescida de cobrança indevida e ameaça de 

interrupção de energia elétrica, configura o dano moral. O arbitramento do 

valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo 

com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e 

razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de 

culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das 

partes. Uma vez reformada a sentença, há que se inverter o ônus 

sucumbencial." (TJMT, Ap 119981/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016). "RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - 

APLICABILIDADE DO CDC - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA 

DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - 

COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. Prova técnica pericial, mesmo feita por perito 

oficial, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do 

consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia 

elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente 

do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da 

atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve 

violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, 

não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza. Havendo 

suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do 

serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo 

observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar 

essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e 

expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos 

morais." (TJMT, Ap 115297/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2014, 

Publicado no DJE 22/07/2014) Não se pode olvidar, ainda, que o 

consumidor é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e 

dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas 

assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a 

participação do consumidor para apuração de suposta fraude por ele 

praticada, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais. A 

respeito, colacionam-se os seguintes julgados: “A irregularidade no 

medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova 

produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob 

pena de sua ineficácia. A fatura extraordinária resultante de aferição 

unilateral é indevida, e a sua cobrança somada à informação ao 

consumidor de que o não pagamento ocasionará suspensão do serviço e 

negativação de seu nome geram dano moral passível de reparação. O 

quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e 

compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano.” 

(Ap 31717/2017 – Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Sexta 

Câmara Cível – 24.4.2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO 

COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS COM DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – DEFEITO NO RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 129 DA 

RESOLUÇÃO 414/2010, DA ANEEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA 

– APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA AO DESVIO DE ENERGIA – 

RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE À MULTA COBRADA POR FRAUDE 

– SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO. O apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no 

medidor de energia elétrica a não ser quando a concessionária lograr 

comprovar que a adulteração do relógio de energia foi provocada pelo 

consumidor. Se não restou demonstrado que a fraude ou defeito do 

medidor é atribuível ao consumidor, é indevida a cobrança a titulo de 

diferença de consumo não faturado. A interrupção indevida no 

fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida 

humana, basta para a caracterização do dano moral, sobretudo porque 

esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. (Ap 

84887/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017) 

“Para convalidar a cobrança da fatura emitida em decorrência de 

irregularidades no medidor, é necessária a prova cabal de que o defeito 

decorreu de dano ou alteração, com rompimento do lacre de proteção, 

provocado pelo consumidor. No caso, o equipamento foi levado ao 

INMETRO que constatou que os lacres de proteção estavam intactos, 

motivo pelo qual não há como imputar-lhe o dever de pagar a diferença no 

consumo de energia. [...].” (Ap 86796/2013 – Relatorª Desa. Clarice 

Claudino da Silva - Segunda Câmara Cível – 22.11.2013) Posto isso, a 

recuperação de consumo no medidor de energia, mostra-se indevida. Por 

fim, em relação aos danos morais, não é possível extrair dos autos que a 

situação vivenciada pelo autor ofendeu sua esfera psíquica de maneira 

grave. A cobrança indevida realizada pela requerida não constitui situação 

grave que ofende os direitos da personalidade do consumidor. Os fatos 

ficaram circunscritos à esfera do simples aborrecimento, o que impede a 

conclusão de que o dano moral está configurado. No caso dos autos, o 
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fornecimento de energia elétrica não foi suspenso e o nome do autor não 

foi inscrito nos cadastros de inadimplentes. Não há, então, indício de que a 

situação foi além do próprio aborrecimento vivenciado pelo demandante. 

Para configurar o dano moral, não basta o mero dissabor, o 

aborrecimento, e a aflição exacerbada. O dano moral emerge da dor, do 

vexame, que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. O que não se verifica na hipótese em 

comento. Nesse sentido: "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO - FALHA NO 

MEDIDOR - ÔNUS DA PROVA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

- PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - VIOLAÇÃO - DANO 

MORAL - NÃO CONFIGURADO. É cediço que para a validade do 

procedimento administrativo realizado pela apelante é necessário 

oportunizar ao consumidor o acompanhamento da avaliação técnica, sob 

pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, nos 

termos do art. 5°, incisos LIV e LV da Constituição da República. A 

responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de 

serviço pública é objetiva, respondendo, portanto, pelos danos causados 

a terceiros sendo suficiente a prova do nexo causal entre o ato praticado 

e o dano, independente de culpa ou dolo. A cobrança indevida por parte 

da concessionária de energia elétrica, por si só, não enseja o 

reconhecimento do dever de indenizar, por se tratar de mero dissabor e 

aborrecimento." (TJMG - Apelação Cível 1.0183.10.011679-1/001, 

Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 02/06/2016, publicação da súmula em 13/06/2016) 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 

ajuizada por Manoel Marcos da Silva em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A para declarar a inexistência do 

débito de janeiro de 2018, no valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa e 

nove reais e oito centavos), referente a recuperação de consumo. Torno 

definitiva concessão da liminar. Condeno a requerida ao pagamento de 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do 

valor da causa. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042944-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MARTINS DE MOURA (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))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1042944-64.2018.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Raimundo Martins de Moura em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave 

acidente de trânsito, ocorrido em 21/05/2018, conforme Boletim de 

Acidente de Trânsito anexado (ID – 16953093) 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$ 33.500,00 (trinta e três mil e 

quinhentos reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 16952795. 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 – 

19653635) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 

19507777/23886405), alega à requerida, preliminarmente, a alteração do 

polo passivo da ação, bem como manifestou favorável ao laudo. A parte 

autora impugnou a contestação (ID – 24404662), reiterando os termos da 

exordial, bem como manifestou favorável 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 Raimundo Martins de Moura 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 alteração 

do polo passivo da lide. 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. 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$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). A parte autora 

juntou na inicial, além da documentação de praxe, Certidão de Ocorrência 

e Histórico Clínico, comprovando o acidente e o atendimento médico após 

o ocorrido. A perícia médica judicial realizada em sessão de conciliação 

atestou que a periciada apresenta “invalidez permanente intensa (75%) 

em tornozelo 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 

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 
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DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que o Superior 

Tribunal de Justiça sumulou a questão sobre o grau de invalidez, conforme 

a edição da Súmula 474, na qual estabelece: "A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau de invalidez". (grifei) Importa destacar que a lei de 

regência do seguro DPVAT (6.194/74) já previa, em sua redação original, 

a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez 

ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão 

de um pagamento maior ou menor conforme fosse o grau de invalidez da 

vítima, tendo em vista que os danos sofridos por um e por outro não se 

equivalem. Desse modo, a indenização securitária do DPVAT 

necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de 

invalidez. A Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das 

indenizações por morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário 

mínimo vigente no país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes 

o valor do maior salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada 

pela Lei 11.482/07, atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para 

indenizações em caso de morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) e reembolso de despesas médicas e 

hospitalares em até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores 

aplicáveis aos acidentes ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em 

vigor a Medida Provisória nº. 340/2006, convertida na referida Lei 

11.482/07. Assim, para os sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da 

indenização por morte 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro e invalidez é o equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos 

vigentes na data do sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 

deverão ser tomados por base os novos limites indenizatórios no valor 

máximo de até R$13.500,00. Por sua vez, a aplicação do salário mínimo 

não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 21/05/2018, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo, como se deu 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 em 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), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), 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 da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Raimundo Martins de Moura em face de Porto Seguro 

Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao pagamento do R$ 

2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente em tornozelo esquerdo, corrigido monetariamente data do 

sinistro (21/05/2018) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais. Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033202-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DUARTE SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETORIO REGIONAL DO PT/MT (REU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033202-78.2019.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por RDS Minerva Comércio de 

Serviços e Representação EIRELI – Rodrigo Duarte Silva ME em face de 

Diretório Regional do PT/MT, buscando o pagamento da importância de R$ 

532.519,80 (quinhentos e trinta e dois mil quinhentos e dezenove reais e 

oitenta centavos). Devidamente citada (ID nº 26590183), a parte requerida 

quedou-se inerte, razão pela qual o autor requereu sob o ID nº 28377293, 

o prosseguimento do feito. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por RDS Minerva Comércio de Serviços e 

Representação EIRELI – Rodrigo Duarte Silva ME em face de Diretório 

Regional do PT/MT, baseada em prova escrita sem eficácia de título 

executivo. 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. Conforme dispõe o art. 700 do 

CPC, para o ajuizamento da ação monitória deve haver prova escrita, sem 

força executiva, a partir da qual pretenda o autor receber soma em 

dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível de bem móvel ou imóvel 

ou o adimplemento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Se não 

embargada ou rejeitados os embargos, constitui-se título executivo judicial, 
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conforme dispõe o art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil. No presente 

caso, o autor busca a satisfação do crédito representado pelo título 

executivo acostado ao feito, no valor de R$ R$ 557.848,52 (quinhentos e 

cinquenta e sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois 

centavos), devidamente atualizados (id 28377295). Deferida de plano a 

expedição do mandado de pagamento, o requerido não pagou e nem 

ofereceu embargos. Decreto a revelia da parte requerida, bem como 

converto o mandado inicial em mandado executivo nos termos do artigo 

701, § 2º do aludido diploma processual civil. Certifique-se o trânsito em 

julgado e, após, voltem-me os autos conclusos. P. R. I. C. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029679-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DALSOTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1029679-58.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Antonio Carlos Dalsoto em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 22/11/2018, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 21453700), 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.21453333. 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 – 

25406378) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25258787), 

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 apresentou impugnação 

reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo 

ID. 26667790/26668055. A parte autora e requerida embora intimadas, não 

manifestaram 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 Antonio 

Carlos Dalsoto 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, de 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, 

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). 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 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 
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não fere o disposto nas Leis nº 6.205/75 e nº 6.423/77, porque não 

revogaram a Lei nº 6.194/74, que estabelece o valor da indenização 

fixada em salários mínimos e serve como fator de referência e não como 

indexador para corrigir a desvalorização da moeda. No caso, 

considerando que o acidente ocorreu em 22/11/2018, 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 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 

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), 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 Antonio Carlos Dalsoto 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 

(22/11/2018) 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1043646-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE MARIA DIAS DE ARRUDA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1043646-10.2018.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral ajuizada por 

Jocilene Maria de Arruda em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Sustenta a parte autora que é usuária dos 

serviços prestados pela requerida, por meio da UC nº 6/2007517-2, 

realizando o pagamento em dia das suas faturas e no período de 

17/11/2018 a 24/11/2018 a requerida iniciou a troca do medidor de energia 

para a padronização do mesmo na rua da residência da autora, sendo que 

no dia 21 de novembro de 2018 foi surpreendida com a ausência de 

fornecimento dos serviços de energia elétrica em sua residência. 

Acrescenta que ao contatar a requerida, foi informada de que a 

suspensão dos serviços ocorreu em razão da inadimplência das faturas a 

partir do mês de agosto/2018, porém afirma que inexistem pendências 

financeiras. Diante dos fatos requer a concessão de tutela de urgência 

para que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços, bem como 

se abstenha de inscrever o nome da parte autora no cadastro de proteção 

ao crédito e no julgamento do mérito pugna pela condenação da requerida 

ao pagamento de indenização a titulo de danos morais em 40 salários 

mínimos. Deu à causa o valor de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e 

sessenta reais). Decisão ID 17080826, que concedeu a tutela de urgência 

pretendida a fim de que o requerido restabelecesse o fornecimento de 

energia no imóvel do autor. Audiência de conciliação conforme termo ID 

18733316, sem êxito. Citado, o requerido apresentou contestação 

conforme ID 19325285, alegando a inexistência do ilícito na sua conduta. 

Impugnação conforme ID 20950483. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Dano Moral ajuizada por Jocilene Maria de Arruda em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, visando ser 

indenizada pelo corte no fornecimento da energia de sua residência 

mesmo estando com todas as faturas em dia. O deslinde da lide não 

carece de dilação probatória. Assim, observando aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo a julgar antecipadamente a 

presente lide. Constata-se das provas existentes nos autos que a autora 

estava em dia com as suas faturas (fls. 01 – ID 17060155) quando teve o 

seu fornecimento de energia suspenso pela requerida, que somente foi 

restabelecido por força de tutela de urgência deferida por este juízo. 

Devidamente comprovada pelas faturas de energia elétrica, a inexistência 

de débito contemporâneo à suspensão dos serviços, observa-se a 

ocorrência de corte irregular, possível a indenização por danos morais. 

Aplica-se, in casu, a jurisprudência que considera presumíveis os danos 

morais decorrentes da interrupção indevida dos serviços essenciais à 

sobrevivência, restando comprovados todos os pressupostos dos artigos 

186 e 927 do Código Civil, quais sejam: a culpa, o dano e o nexo causal, 

elementos essenciais para a reparação do dano moral. Para a 

mensuração da reparação do dano moral deve observar o caráter 

pedagógico, o compensatório, bem como o caráter punitivo da medida. Em 
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outras palavras, o valor fixado deve observar os critérios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, tal como assentado pelo STJ: "AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ABERTURA DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA POR SUPOSTO 

FRAUDADOR. FALTA DE ZELO DO BANCO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. INDEVIDA INSCRIÇÃO NO 

SPC/SERASA. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite, 

excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título 

de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese 

em que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias atende às 

circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. A tese defendida no recurso 

especial demanda reexame do contexto fático e probatório dos autos, o 

que é inviável nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se 

nega provimento. (AgInt no AREsp 566.793/SP, Rel. Ministra MARIA 

ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 

25/05/2016)" "ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO. 

DANOS MORAIS. razoabilidade do valor fixado. pretensão de reexame de 

prova. SÚMULA 7/STJ. 1. Defende a agravante, no caso dos autos, que é 

exorbitante o valor da indenização por dano moral decorrente da 

suspensão indevida do serviço de energia elétrica. 2. A Corte de origem, 

com amparo nos elementos de convicção dos autos, procedeu à análise 

dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, ao assentar que a 

quantia fixada está em consonância com a extensão do dano causado. 

Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido 

entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da 

Súmula 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 900.233/MG, 

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/06/2016, DJe 28/06/2016)" Destarte, o valor de danos morais deve ser 

arbitrado de forma a indenizar a vítima face ao sofrimento e à angústia 

experimentados e de forma a desestimular a repetição do ato, mas 

observando-se a gravidade do dano e do ilícito no caso concreto. 

Portanto, levando-se em consideração o tempo que perdurou a suspensão 

do fornecimento da energia elétrica e demais transtornos presumíveis pelo 

corte indevido do fornecimento de energia, constata-se que o valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), atende aos requisitos de 

razoabilidade e proporcionalidade. No que concerne aos consectários 

legais, a correção monetária incide a partir da fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais nos termos da Súmula n. 362 do STJ. 

Quanto aos juros, por se tratar de relação contratual, há que ser feita uma 

adequação, pois os juros moratórios incidem a partir da citação, nos 

termos do art. 405 do CC. Deixo de enfrentar os demais argumentos 

deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a 

autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1º, IV do NCPC, agindo, 

este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5º, 

LXXVIII. Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Dano Moral ajuizada por Jocilene Maria de Arruda em desfavor de 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A para: a) Tornar 

definitiva a liminar concedida. b) condenar o requerido ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e 

quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento 

danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifestem as 

partes no interesse da execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1030272-87.2019.8.11.0041
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1030272-87.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos 

Morais proposta por Valdeon da Silva conceição em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de 

grave acidente de trânsito, ocorrido em 11/05/2019, conforme boletim de 

ocorrência anexado (ID – 21540178), 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.21540174. 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 – 

25408224) foi realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, 

bem como foi anexado o laudo pericial. Na contestação (ID- 25432138), 

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, da adequação do valor da causa. A parte 

autora impugnou a contestação (ID. 26666573/26666579) reiterando os 

termos da inicial bem como manifestou favorável ao laudo pericial. A parte 

requerida embora intimada não manifestou 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 Danos Morais, proposta 

por Valdeon da Silva conceição 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, de carência da ação 

pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da adequação do valor da causa. 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, 
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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). 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 intensa (75%) em ombro 

esquerdo” A análise conjunta dos documentos acostados e da perícia 

médica realizada evidencia o nexo causal entre o acidente e as lesões. 

Comprovada a invalidez, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 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 11/05/2019, 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 em 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 em ombro esquerdo em 

um grau de 75% (setenta e cinco por cento). Assim sendo, o requerente 

faz jus a uma indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por 

cento) do valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), 

equivalente a R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1º 

do art. 3º da Lei 6.194/74. 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 Valdeon da Silva conceição em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais para condenar a requerida: a) ao 

pagamento do R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos), conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em ombro esquerdo, corrigido monetariamente data 

do sinistro (11/05/2019) 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 1044171-55.2019.8.11.0041. Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Emily Alves Veron em face de Porto Seguro Companhia De Seguros 

Gerais. Sustenta a parte autora que foi vítima de grave acidente de 

trânsito, ocorrido em 14/06/2019, conforme Boletim de Acidente de 

Trânsito anexado (ID – 24574638) 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 e novecentos e 

vinte reais) em decorrência de sua invalidez. Com a inicial vieram os 

documentos anexados ao ID – 24574625. Pelo despacho inicial foi deferido 

o pedido de justiça gratuita, designada a audiência de conciliação e 

determinada a citação e intimação da parte requerida. Na contestação (ID- 

23072296), 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. Conforme (ID – 26347523) foi 

realizada audiência de conciliação, porém restou infrutífera, bem como foi 

anexado o laudo pericial. A parte autora apresentou impugnação 

reiterando os termos da inicial, bem como manifestou favorável ao laudo 

ID. 27007206/26692117. 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 proposta por Emily Alves Veron 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, de 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 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 e 

novecentos e vinte 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 leve (25%) em tornozelo 

direito”. 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 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, 
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considerando que o acidente ocorreu em 14/06/2019, devem ser aplicadas 

as alterações ocorridas na lei nº. 6.194/74 em face da Medida Provisória 

nº. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 

11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor 

até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua 

invalidez. Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a 

invalidez permanente em tornozelo direito, como se deu 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 em tornozelo direito, em um grau 

de 25% (vinte e cinco por cento). Assim sendo, o requerente faz jus a 

uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor máximo indenizável de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

de acordo com que preceitua o inc. II do parágrafo 1º do art. 3º da Lei 

6.194/74. DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, 

devem incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos 

artigos 405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno 

consignar que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual 

determina a aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão 

de não ter sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo 

autor, os quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de 

obrigação decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 

do Código de Processo Civil. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – 

DPVAT proposta por Emily Alves Veron em face de Porto Seguro 

Companhia De Seguros Gerais 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 em tornozelo direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(14/06/2019) 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023791-79.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT 

decorrente de Óbito proposta por Clara da Silva Sodre em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Sustenta que a requerente, ser irmã de 

Malaquias Leite da Silva que foi vítima fatal de grave acidente de trânsito, 

ocorrido em 26/06/2016, conforme boletim de ocorrência acostados ID. 

9244947. Requer o julgamento procedente a ação, a fim de ser a parte 

requerida condenada a indenizá-lo no montante de R$ 13.500,00 (treze mil, 

e quinhentos reais) em decorrência da morte de seu irmão. Com a inicial 

vieram os documentos anexados ao ID - 9244947. 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 – 11132293) foi realizada audiência de conciliação, porém 

restou infrutífera. Na contestação (ID – 10912391), alega à requerida, 

preliminarmente, da alteração do polo passivo da ação, da carência da 

ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do requerimento 

administrativo, da ilegitimidade da parte autora. A parte autora impugnou a 

contestação por negativa geral. Os autos vieram conclusos. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório – DPVAT proposta por Clara da Silva Sodre em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais. Profiro o julgamento antecipado da lide 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil), porque a matéria prescinde de 

outras provas, sendo suficiente para o deslinde da causa as provas 

documentais contidas nos autos. Preliminarmente, o requerido suscitou em 

sede de contestação a preliminar da alteração do polo passivo da ação da 

carência da ação pela falta de interesse de agir, pela ausência do 

requerimento administrativo, da ilegitimidade da parte autora. Rejeito a 

preliminar de retificação do polo passivo, afirmando que deveria constar 

neste a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S/A, por ter sido concedido a esta a função de líder dos consórcios, pois, 

a demandada é parte legítima para figurar no 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 
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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 ilegitimidade 

ativa do polo ativo da presente demanda porque demonstrado foi ser a 

autora herdeira sobrevivente do de cujus Malaquias Leite da Silva. 

Rejeitadas as preliminares, passo a análise do mérito. Alega a autora, em 

síntese, que o de cujus sofreu acidente de transito que o levou a óbito, 

requerendo indenização no valor R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). A autora juntou na inicial, além da documentação de praxe, Boletim 

de Ocorrência e Laudo do IML e Certidão de Óbito, comprovando o 

acidente com resultado morte e a qualidade de beneficiária. A análise 

conjunta dos documentos acostados evidencia o nexo causal entre o 

acidente e a morte. Comprovada o evento morte, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente noticiado e não tendo ocorrido o pagamento 

na esfera administrativa, a parte autora faz jus à indenização do Seguro 

Obrigatório DPVAT. DO VALOR DA INDENIZAÇÃO Cumpre registrar que a 

Lei 6.194/74 estabelece em seu artigo 3º, o valor das indenizações por 

morte em 40 (quarenta) vezes o valor do maior salário mínimo vigente no 

país e invalidez permanente em até 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário mínimo vigente no país. Referida lei foi alterada pela Lei 11.482/07, 

atribuindo em seu artigo 8º, novo valor para indenizações em caso de 

morte e invalidez permanente, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) e reembolso de despesas médicas e hospitalares em até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores aplicáveis aos acidentes 

ocorridos após 29/12/2006, quando entrou em vigor a Medida Provisória 

nº. 340/2006, convertida na referida Lei 11.482/07. Assim, para os 

sinistros ocorridos até 29/12/06, o valor da indenização por morte 40 

(quarenta) salários mínimos vigentes na data do sinistro e invalidez é o 

equivalente até 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na data do 

sinistro; para os sinistros posteriores a 29/12/06 deverão ser tomados por 

base os novos limites indenizatórios no valor máximo de até R$ 13.500,00. 

Por sua vez, a aplicação do salário mínimo não fere o disposto nas Leis nº 

6.205/75 e nº 6.423/77, porque não revogaram a Lei nº 6.194/74, que 

estabelece o valor da indenização fixada em salários mínimos e serve 

como fator de referência e não como indexador para corrigir a 

desvalorização da moeda. No caso, considerando que o acidente ocorreu 

em 26/06/2016, devem ser aplicadas as alterações ocorridas na lei nº. 

6.194/74 em face da Medida Provisória nº. 340 de 29/12/2006 – convertida 

na Lei nº. 11.482/07 e da Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber 

a título de indenização o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). DA CORREÇÃO MONETÁRIA Incide a partir da data do sinistro até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC. DOS JUROS MORATÓRIOS Quanto aos juros da mora, devem 

incidir a partir da citação, na taxa de 1% ao mês, nos moldes dos artigos 

405 e 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do CTN. Oportuno consignar 

que não se aplica neste caso a súmula 54 do STJ, a qual determina a 

aplicação de juros desde a data do evento danoso, em razão de não ter 

sido a seguradora quem deu causa aos danos sofridos pelo autor, os 

quais ensejaram o pagamento do seguro. No caso, trata-se de obrigação 

decorrente de lei, portanto, aplicável a disposição do artigo 240 do Código 

de Processo Civil. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Clara da Silva Sodre 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. a) ao pagamento do valor 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao óbito do irmão 

da parte autora nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data 

do sinistro (26/06/2016), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil. Transitado em julgado, intime o vencedor a 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: 1006691-09.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETH FLORENTINA SOUZA SERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 

(ADVOGADO(A))

MARIANNA BARROS SABER OAB - MT19452-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))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 29 

de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008147-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO JABUR MALUF JUNIOR (EMBARGANTE)

PAULO JABUR MALUF (EMBARGANTE)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (EMBARGANTE)

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA (EMBARGANTE)

ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. (EMBARGANTE)

AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA (EMBARGANTE)

Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GOMES NOTARI OAB - SP273385 (ADVOGADO(A))

CESAR RODRIGO NUNES OAB - SP260942 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Impugnação aos Embargos foi apresentada tempestivamente. Ato 

contínuo, procedo à intimação da parte autora para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Repiso quanto a decisão de 

id. 29603031, DJE de 12/03/2020: "intimo os embargantes para, no prazo 

de 15 dias, comprovarem o preenchimento dos pressupostos aptos à sua 

concessão, ou comprovar o recolhimento das custas processuais, já que 

o fato de a devedora principal se encontrar Recuperação judicial, por si 

só, não é garantia de gratuidade na Justiça, sob pena de indeferimento da 

inicial e determinação para pagamento de forma parcelada. Outrossim, por 

verificar a ausência da memória do cálculo indicando o valor que entende 

correto, nos termos do § 3º do art. 917 do Código de Processo Civil, intimo 

os embargantes para proceder a juntada no mesmo prazo acima, e de 

consequência proceder a correção do valor da causa, tudo sob pena de 

rejeição liminar dos embargos." Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009860-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA TELMA OLIVEIRA (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)

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 
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intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 29 

de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047979-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONES DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON NUNES FLORES OAB - MT17575-O (ADVOGADO(A))

VICTOR OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT17649-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 29 

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: 1007052-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AURIELLY MARCELINA ALVES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, especialmente quanto a não 

citação da parte requerida, dando o devido prosseguimento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Outrossim, eventualmente entenda existir 

necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de 

novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo 

acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao 

feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do 

Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle 

dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca 

de Cuiabá/MT, senão vejamos: Art. 4º A guia para pagamento das 

diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º 

Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos 

diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas. Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, 

informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser 

acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” 

e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, 

diretamente no endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br. Tudo, em 

caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, 

§1 º do NCPC. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel 

Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO 

JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1046287-34.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EUGENIO LASCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR OAB - MT25770/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca dos vários documentos protocolados 

pelo Banco a partir de 08 de abril de 2020. Cuiabá-MT, 29 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: 1018502-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CELESTINO SILVA DE JESUS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 29 

de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1047416-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO SATURNINO PEREIRA (AUTOR(A))

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certidão de Tempestividade / Intimação Certifico e dou fé que a 

Contestação foi apresentada tempestivamente. Ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para impugná-la no prazo legal. Cuiabá-MT, 29 

de abril de 2020. Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 152010 Nr: 6230-16.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA 

BIANCARDINI DO PRADO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA PINTO BIANCARDINI - 

OAB:5.009-A/MT, BRUNA ELISA PERON - OAB:14.604, DILMA DE 

FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2.826/MT, OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos etc...

Compulsando os presentes autos tenho que o Banco Bradesco às fls.241 

efetuou o cumprimento de sentença espontâneo com depósito de 

R$4.531,08 protestando o réu pelo seu levantamento e depósito 

complementar de R$11.345,85, motivo pelo qual, por meio do despacho de 

fls.244 foi encaminhado o caderno processual ao SR. Contador que 

chegou a conclusão de que o total dos honorários advocatícios devidos é 
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de R$4.623,34 o total depositado R$4.531,08, findando em favor da 

causídica credora ainda o total de R$92,26.

Assim, procedo a expedição do alvará concernente ao incontroverso, de 

acordo com os dados bancários de fls.248.

 No mais, INTIMO O BANCO BRADESCO para manifestar em 15 dias sobre 

o laudo de fls.247 e proceda o depósito de R$99,34 posição de 

16/03/2020 devidamente atualizado.

Após, concluso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 960715 Nr: 5139-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A, BANCO DA AMAZONIA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS COMÉRCIO DO VESTUÁRIO 

LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS, DAMIÃO ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro a expedição de certidão para fins de protesto, com fulcro no artigo 

517 do CPC, devendo a parte interessada solicitar junto à Secretaria do 

Juízo.

Indefiro o pleito de fls. 172, tendo em vista que não se enquadra nos 

termos do artigo 921, inciso III do CPC.

No mais, tendo em vista que a pesquisa correspondente ao INFOJUD – 

DRF necessita de requerimento expresso da parte interessada, INTIMO O 

EXEQUENTE para requerer mediante petição a referida pesquisa, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção do feito por manifesto desinteresse.

Em caso de silêncio ou pedidos protelatórios imprestáveis ao deslinde do 

feito, intime-se o exequente, via correio com aviso de recebimento, para 

cumprir em 05 dias com a mesma admoestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 403480 Nr: 35480-21.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA CESAR DOLCIMASCULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

141404/2020 de 16/03/2020.

Tratam-se os autos de Ação Revisional em fase de cumprimento de 

sentença.

Os credores pleitearam pelo cumprimento da sentença, apresentando as 

planilhas de débito.

Às fls. 376 o banco foi intimado para proceder ao pagamento, mas 

quedou-se inerte, o que ensejou no bloqueio Bacen de fls. 401/405.

Às fls. 399 o banco foi intimado para se manifestar acerca do bloqueio 

Bacen, e mais uma vez ficou silente.

Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação em fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Ato contínuo procedo a transferência dos valores bloqueados, e 

determino a expedição de OFÍCIO AO DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS 

JUDICIAIS para que realize a necessária vinculação do montante 

bloqueado (ID:072020000004900232 e ID:072020000004901085).

Após, concluso para a expedição do necessário alvará judicial.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015997-02.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO MACEDO SAO PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO OAB - MT15541/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO BRADESCARD 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: 

1015997-02.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ALBERTO MACEDO SAO PEDRO 

REU: BANCO BRADESCARD S.A, BANCO BRADESCO Vistos etc. Intimo o 

autor para, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas de 

distribuição. No mais, observo que pretende o autor, por meio desta ação, 

a consignação de valor que entende devido à parte ré que, por sua vez, 

não localizou o débito em comento. Em que pese a documentação 

encartada que, salvo melhor juízo, demonstra a pendência do débito de R$ 

415,56 (Id. 31065826), o autor não demonstrou a prévia relação contratual 

com a parte ré, não apresentando ao menos indícios de que o 

apontamento constante no Id. 31065826 refere-se a parte ré inserida 

nesta ação. De tal modo, na forma do art. 320, c/c art. 373 do CPC faculto 

ao autor o prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição inicial, 

sanando as irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020. Dr. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018481-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

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

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-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: 

1018481-92.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação de Execução de Título 

Extrajudicial. Por meio da petição de ID. 21592254 a empresa executada 

informa que encontra-se em recuperação judicial, e que o plano de 

recuperação foi aprovado, razão pela qual esta ação deve ser extinta. Na 

petição de ID. 28562850 o banco aduz que não é caso de extinção da 

ação, mas sim de suspensão até o cumprimento integral das obrigações 

previstas no plano homologado, e na petição de ID. 28633631 pleiteia pela 

expedição de certidão do 828 do CPC. Com o pedido de suspensão, 

evidente se torna que o crédito do Banco está sendo motivo do plano de 

recuperação judicial, no entanto, não cabe ao juiz fazer ilação. Assim, 

intimo o Banco Bradesco e a Lumen para informar se o crédito da 

execução se encontra arrolado nos autos de Recuperação Judicial, no 

prazo de 05 dias. Estando, venham conclusos para extinção. RECURSO 

DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO AÇÃO EM CONSEQUÊNCIA DE 

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – 

POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. “Havendo aprovação do plano 

de recuperação judicial por meio de assembleia de credores, com sua 

consequente homologação pelo juízo da falência, deve ser extinta a ação 

de execução individual, ajuizada em face do devedor principal, uma vez 

que o crédito exequendo passa a incluir o quadro de credores no juízo 
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competente” (TJ-MG - AI: 10024120597190001 MG, Relator: Luiz Artur 

Hilário, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 24/05/2019). 

(N.U 0005504-68.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 

18/11/2019) “O devedor que tem aprovado pedido de recuperação judicial, 

no qual se inclui o crédito cobrado em ação de execução, ensejando 

novação e consequente extinção da execução, deve ser condenado ao 

pagamento de honorários em favor do advogado da parte contrária, por 

ter dado causa ao ajuizamento da ação. Não sendo o caso de 

arbitramento por equidade, incabível a redução de honorários advocatícios 

quando já fixados no percentual mínimo legal. (TJMG. Proc. 

1.0290.13.009667-7/001. Des. Rel. José Augusto Lourenço dos Santos. 

Dje 28/02/2019 Cuiabá, 29 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009408-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(EXECUTADO)

LUIZ ANTONIO MIRANDA (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1009408-62.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E 

FERRAMENTAS S/A, LUIZ CARLOS MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA 

Vistos etc... Considerando o teor da petição de ID. 28696313 vislumbra-se 

que as partes estavam em tratativas de acordo, pleiteando pela 

suspensão pelo prazo de 60 dias, cujas afirmações não saíram da seara 

da mera ilação. No mais, no que concerne a pessoa jurídica continuar na 

presente ação, deve o Banco ou a Executada demonstrar que o crédito 

está ou não sendo motivo do plano de recuperação, apesar da afirmação 

ID.28696313, tendo em vista que se assim estiver é caso de extinção, 

quanto a mesma. “O devedor que tem aprovado pedido de recuperação 

judicial, no qual se inclui o crédito cobrado em ação de execução, 

ensejando novação e consequente extinção da execução, deve ser 

condenado ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte 

contrária, por ter dado causa ao ajuizamento da ação. Não sendo o caso 

de arbitramento por equidade, incabível a redução de honorários 

advocatícios quando já fixados no percentual mínimo legal. (TJMG. Proc. 

1.0290.13.009667-7/001. Des. Rel. José Augusto Lourenço dos Santos. 

Dje 28/02/2019 Assim, intimo o exequente e devedora para informar se o 

contrato nominado na inicial faz parte do acervo da recuperação judicial, 

bem como ao Banco, para comprovar e declinar o andamento do acordo 

extrajudicial, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto 

desinteresse. Em caso de silêncio, intime-se o exequente via correio com 

aviso de recebimento, para cumprir em 05 dias com a mesma 

admoestação. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028585-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI (EXECUTADO)

SUELI CRISTINA GIUSTTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028585-46.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: UNIDAS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS 

EIRELI, SUELI CRISTINA GIUSTTI Vistos etc.. Compulsando os autos, 

constato a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais. 

Desta feita, intimo o requerente para efetuar o recolhimento no prazo de 

15 dias e/ou se for o caso comprovar o seu recolhimento, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção. Nesse sentido: “APELAÇÃO – 

Indeferimento da petição inicial – Descumprimento de decisão que 

determinara o recolhimento das custas ante o indeferimento do pedido de 

recolhimento ao final - Extinção do processo – Art. 267, I, c.c. 284, 

parágrafo único e 295, VI, do CPC – Recurso não provido”.(TJ-SP - APL: 

00016210320138260414 SP 0001621-03.2013.8.26.0414, Relator: Antonio 

Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 15/02/2016, 10ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2016) Cumpra-se. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032734-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (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: 1032734-85.2017.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: GABRIEL SANTOS DE FREITAS Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração opostos em face de a sentença ID..2575834 que 

julgou parcialmente procedentes os pedidos, aduzindo o Réu/Embargante, 

que foi vencedor em dois pedidos, portanto, merece ser reformada a 

sentença, com fito de distribuir corretamente o ônus de sucumbência. O 

Banco não apresentou contrarrazões, trazendo informação quanto ao 

cancelamento do andamento de intimação. É o relatório necessário. 

Inicialmente deixo de tratar da questão disposta no ID.30960655, ante a 

singeleza dos declaratórios. Perseguiu o requerido em sua contestação: 

"com o afastamento da capitalização mensal de juros, havendo a 

descaracterização de sua mora, a devolução das cobranças indevidas de 

registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, tarifa de cadastro em 

R$540,00, enquanto a média era de R$ 342,50, além de afirmar a 

abusividade dos encargos moratórios praticados. A sentença atacada em 

seu dispositivo deferiu: redução da tarifa de cadastro para R$ 342,50 e a 

devolução da tarifa de avaliação do bem em R$ 395,00." Da simples 

análise dos fatos acima, evidente que o Embargante decaiu de parte 

mínima, não se falando em ônus de sucumbência em seu favor. Desta feita 

REJEITO os declaratórios. Transitada em julgado e nada requerendo, 

arquivem-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016051-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO EDISON PINTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO OAB - MT5324-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: 1016051-07.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: ANTONIO EDISON PINTO DE 

FIGUEIREDO Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos 

em face de a sentença que julgou extinta a ação ID.25664551, aduzindo o 

Banco que há contradição, uma vez que houve condenação em 

honorários advocatícios, sendo que em face da sucumbência mínima da 

Casa Bancária devem ambas as partes suportarem honorários 

advocatícios. o Executado também embargou com fito de reconhecer a 

ausência de liquidez do título executivo desde a data da sua propositura, 

bem como, nas contrarrazões aos Embargos de Declaração do Banco, foi 

pela sua rejeição. A Instituição Financeira no ID. 31025217 protestou pela 

manutenção do decisum, em contrarrazões aos embargos do devedor. É o 

relatório necessário. Não conheço do pedido de cumprimento de sentença 

do executado, tendo em vista que essa fase somente começa a 

transcorrer após o trânsito em julgado da sentença. Por fim, quando a tese 

de sucumbência mínima aventada pelo Santander, tenho que este não 

encontra guarida na sentença, posto que a ação foi julgada extinta, por 

perda superveniente do objeto da ação, em razão do reconhecimento de 

crédito em favor do devedor em outra ação, quanto ao contrato que 

ampara a inicial. Da mesma forma o pleito do Executado, quanto ao 

reconhecimento da falta de liquidez do título, evidente se torna que a 

matéria foi esgotada ao ver deste juiz, considerando que ao iniciar a 

fundamentação da sentença, esta foi primeiramente em face da liquidez, 

certeza e exigibilidade do título, fazendo incursão sobre a matéria e ao 

final, foi reconhecida a perda superveniente do objeto, observando, ainda, 

que a execução foi suspensa até a homologação do cálculo, portanto, até 

esse momento, estavam presentes todos os requisitos do título ora em 

comento. Assim, REJEITO os Declaratórios de ambas as partes. Transitada 

em julgado e nada requerendo, arquivem-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010780-12.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PINHO SILVA OAB - MT11183-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):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1010780-12.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE DIAS DE 

OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

ABUSIVA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

todos qualificados nos autos em referência, relatando o autor que é 

servidor público e possui contrato de conta corrente na instituição 

financeira ora ré, onde também firmou aos 21/07/2016 um financiamento 

na modalidade BB Crédito Salário e aos 11/10/2018 um contrato na 

modalidade BB Crédito Parcelamento Cheque Especial, além de contrato de 

cartão de crédito e de consórcio, acarretando na soma do saldo devedor 

de aproximadamente R$ 42.425,45 e das parcelas mensais em R$ 

7.604,79, enquanto o seu salário era em média de R$ 2.304,00, mais 

R$2.040,91. Afirma que no mês de dezembro/2018 foi descontado de uma 

única vez quatro parcelas do contrato BB Salário, no total de R$ 6.124,77, 

com a apropriação da integralidade do salário também nos meses de 

janeiro a março/2019 e ainda de seu 13º nos meses de janeiro e 

fevereiro/2019, enquanto o débito não poderia ultrapassar 30% de sua 

verba alimentar, com direito ao recebimento de indenização por danos 

morais em R$ 45.973,68, pugnando em antecipação de urgência, a 

imediata restituição dos valores retidos em sua conta em R$ 15.324,56 a 

título de danos materiais, com a inversão do ônus da prova, a concessão 

das benesses da assistência judiciária e a condenação da parte adversa 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Atribuiu à causa o valor de R$ 61.298,24 e acostou documentos. Na 

decisão Id. 20010064 foram indeferidos os pedidos formulados em tutela 

antecipada, concedida a assistência judiciária e designada audiência, 

realizada no Id. 21888050, sem êxito na composição entre as partes. O 

réu foi citado aos 03/07/2019 (Id. 21356629) e em contestação Id. 

22252149 aventou em preliminar a impugnação ao pedido de gratuidade da 

justiça, a falta de interesse de agir, bem como o não preenchimento dos 

requisitos para a concessão da tutela de urgência. No mérito, aduz que os 

contratos não foram firmados para débito em seu contracheque, mas sim 

em conta corrente, de modo que não se aplica a tese aventada pelo autor, 

no entanto este deixou de manter saldo em conta para o lançamento das 

obrigações assumidas; que na eventualidade de deferimento do pleito 

liminar, a este compete mensalmente apresentar o holerite, ante o 

recebimento de valores variáveis, bem como há necessidade de 

estabelecimento de garantia. Discorre acerca das particularidades dos 

contratos vigentes entre as partes, que não estão caracterizados os 

pressupostos da responsabilidade civil, restando desacertada a 

pretensão de indenização por danos morais, contudo, no caso de 

condenação, seja o valor fixado mediante a utilização de parâmetros 

razoáveis; que a limitação perseguida não se aplica ao descontos sobre 

imposto de renda e 13º salário, não sendo o caso de repetição do indébito 

e de incidência das normas consumeristas, tampouco da inversão do ônus 

da prova. Ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a 

parte adversa aos ônus decorrentes da sucumbência. Impugnação à 

contestação Id. 22607076. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, com 

amparo legal no art. 355, I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da 

lide. Em preliminar, o requerido impugna o pedido de gratuidade da justiça, 

afirma a falta de interesse de agir e o não preenchimento dos requisitos 

para a concessão da tutela de urgência. 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 pelo beneficiário, 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 
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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 ao autor. No tocante ao interesse de agir, destaco a lição de 

Alexandre Freitas Câmara, na obra Lições de Direito Processual Civil, Vol. 

1, 9ª Edição, revista e atualizada, Editora Lumen Juris, p. 126, ao lecionar 

que “O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, 

que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro 

binômio ‘necessidade da tutela jurisdicional’ e ‘adequação do provimento 

pleiteado’. Fala-se, assim, em ‘interesse-necessidade’ e em 

‘interesse-adequação’. A ausência de qualquer dos elementos 

componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir.” 

Ainda a respeito do assunto, ensina Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

Gonçalves Nery (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Processual Civil Extravagante e legislação em vigor, 7ª edição, art. 267, 

nota 13): "Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de 

ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela 

pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. [...] movendo a 

ação errada ou utilizando-se de procedimento incorreto, o provimento 

jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental 

acarreta a inexistência de interesse processual". Logo, é imperioso 

reconhecer que há interesse de agir no pedido formulado nesta ação, ante 

o princípio constitucional de livre acesso ao Judiciário, visto que, ao 

contrário do suscitado em contestação, é certo que, por se insurgir em 

face de atos perpetrados pelo réu, inequívoca a utilidade da medida e a 

adequação do meio utilizado para tanto. 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. 20010064 que firmou sua 

incidência e determinou a inversão do ônus da prova. Feitas essas 

considerações, REJEITO AS PRELIMINARES E PASSO AO EXAME DO 

MÉRITO. Pretende o autor, por meio desta ação, a devolução dos valores 

retidos pela instituição financeira ora ré, diante de a assertiva de que deve 

ser respeitado o limite de 30% de seus rendimentos, com o recebimento de 

indenização por danos morais. Destaco que em juízo de cognição sumária, 

foi indeferido o pedido formulado em tutela antecipada, sem recurso pela 

parte, nos seguintes termos (Id. 20010064): “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. 

Isso porque, embora afirme a ilegalidade dos atos perpetrados pelo réu, 

não foi por este apontada ilegalidade na contratação ou na previsão de 

descontos das mensalidades em sua conta corrente. Ademais, consoante 

documentos Id. 18686288 – Pág. 5 e Id. 18686285 – Pág. 5, é possível 

verificar que o autor não vinha disponibilizando crédito em sua conta 

bancária, para quitação do valor assumido para pagamento das 

mensalidades, não havendo estrita correlação entre a alegação contida na 

exordial e a documentação coligida. Assim, INDEFIRO os pedidos 

formulados em tutela de urgência.” Da documentação coligida aos autos, é 

possível verificar: Quanto ao contrato de financiamento BB Crédito 

Renovação, operação 871870808 (renovação da operação BB Créd 

Salário com saldo devedor de R$ 11.958,72), datado de 21/07/2016 para 

pagamento de 37 parcelas de R$ 1.167,62, com o vencimento da última em 

24/08/2019, resta expresso no documento Id. 18686288 – Pág. 2, a 

autorização ao Banco para proceder ao débito das prestações em conta 

corrente ou poupança. E, conforme extrato Id. 18686288 – Pág. 5, as 

parcelas de n. 25, 26, 27 e 28 foram adimplidas em dezembro/2018 e a 

última parcela paga, de n. 29, na data de 10/01/2019. Quanto a operação 

906824168 na modalidade BB Crédito Parcelamento Cheque Especial, 

datada de 11/10/2018 (ou seja, firmada 05 meses antes do ajuizamento da 

ação), para pagamento de 36 parcelas de R$ 543,45, com o vencimento 

de 10/12/2018 a 10/11/2021,restando expresso no documento Id. 

18686285 – Pág. 2, a autorização ao Banco para proceder ao débito das 

prestações em conta corrente ou poupança. E, conforme extrato Id. 

18686285 – Pág. 5, a parcela de n. 01 foi adimplida em 10/12/2018 e a 

parcela de n. 02 em 10/01/2019. Quanto às faturas de cartão de crédito Id. 

22252066, nota-se que são vultosos os gastos efetuados pelo autor, no 

entanto com último pagamento integral do débito efetuado na fatura com 

vencimento em 01/12/2018 – Id. 22252066 - Pág. 21. Por fim, quanto ao 

contrato de consórcio, o réu demonstra, por meio da planilha Id. 22252143, 

o recebimento de valores de 08/07/2016 a 13/11/2018, sem pagamentos 

nos meses posteriores. Tem-se que a documentação encartada 

demonstra a difícil situação pela qual passa o requerente, em vista de o 

comprometimento dos seus proventos no pagamento dos diversos 

contratos entabulados. Todavia, da prova apresentada por ambas as 

partes, notadamente em vista de o holerite Id. 18686289, é que os 

contratos de empréstimo em discussão não foram firmados para 

pagamento mediante consignação em folha de pagamento, mas sim em 

conta corrente, ressalvando-se que não se trata de conta salário, ou seja, 

daquelas em que há apenas o crédito salarial e permitido três saques, sem 

uso de cheques e cartão de crédito, conforme dispõe a legislação dessa 

modalidade de conta. De tal modo, a expressa autorização do autor, 

quanto ao pagamento das parcelas mediante débito em conta corrente, 

desautorizam a concessão da medida perseguida nesta ação. Nesse 

sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

COMINATÓRIA CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. 

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 515 E 535 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. 

POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA DO DESCONTO EM FOLHA. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NATUREZA PRECÁRIA. 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. Nos contratos 

bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 

12% ao ano, não se podendo aferir a exorbitância da taxa de juros 

apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a 

demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média 

de mercado. 3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido 

de que é lícito o desconto de empréstimos celebrados com cláusula de 

desconto em conta corrente, hipótese distinta do desconto em folha de 

pagamento ou da conta-salário, cujo regramento sequer permite 

descontos facultativos ou a entrega de talão de cheques. 4. A decisão 

proferida em sede de tutela antecipada tem natureza precária, podendo, 

portanto, ser revogada pelo juízo de primeiro grau, ainda que já confirmada 

pelo Tribunal ad quem. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(AgInt no AREsp 762.049/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) “DESCONTO DE 

MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. 

JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. 

DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO 

EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE 

CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE 

CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS 

LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA 

AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. 

FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. 1. Em se tratando de mero desconto em conta-corrente 

- e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação 

da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos 

descontos consignados em folha de pagamento. 2. No contrato de 

conta-corrente, a instituição financeira se obriga a prestar serviços de 

crédito ao cliente, por prazo indeterminado ou a termo, seja recebendo 

quantias por ele depositadas ou por terceiros, efetuando cobranças em 

seu nome, seja promovendo pagamentos diversos de seu interesse, 

condicionados ao saldo existente na conta ou ao limite de crédito 

concedido. Cuida-se de operação passiva, mediante a qual a instituição 

financeira, na qualidade de responsável/administradora, tem o dever de 

promover lançamentos. 3. Por questão de praticidade, segurança e pelo 
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desuso do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o 

cliente centraliza, na conta-corrente, todas suas rendas e despesas 

pessoais, como, v.g., salário, eventual trabalho como autônomo, rendas de 

aluguel, luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, seguro, eventuais 

prestações de mútuo feneratício, tarifa de manutenção de conta, cheques, 

boletos variados e diversas despesas com a instituição financeira ou 

mesmo com terceiros, com débito automático em conta. 4. Como incumbe 

às instituições financeiras, por dever contratual, prestar serviço de caixa, 

realizando operações de ingresso e egressos próprias da conta-corrente 

que administram automaticamente, não cabe, sob pena de transmudação 

do contrato para modalidade diversa de depósito, buscar, 

aprioristicamente, saber a origem de lançamentos efetuados por terceiros 

para analisar a conveniência de efetuar operação a que estão obrigadas 

contratualmente, referente a lançamentos de débitos variados, 

autorizados e/ou determinados pelo correntista. 5. Consoante o art. 3º, § 

2º, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela 

Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a 

realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento 

sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização 

referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, 

na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do 

pedido pertinente. 6. Com efeito, na linha da regulamentação conferida à 

matéria pelo CMN, caso não tenha havido revogação da autorização 

previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações 

do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia 

privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas 

possibilidades e necessidades, vedado ao Banco reter - sponte propria, 

sem a prévia ou atual anuência do cliente - os valores, substituindo-se ao 

próprio Judiciário. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 

1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019) “RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DAS 

PARCELAS. CONTA-CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 603/STJ. 

RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A discussão travada no presente 

é delimitada como sendo exclusiva do contrato de mútuo feneratício com 

cláusula revogável de autorização de desconto de prestações em 

conta-corrente, de sorte que abrange outras situações distintas, como as 

que autorizam, de forma irrevogável, o desconto em folha de pagamento 

das "prestações empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e 

operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições 

financeiras e sociedades de arrendamento mercantil" (art. 1º da Lei 

10.820/2003). 2. Dispõe a Súmula 603/STJ que "é vedado ao banco 

mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou 

proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda 

que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido 

por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, 

que possui regramento legal específico e admite a retenção de 

percentual". 3. Na análise da licitude do desconto em conta-corrente de 

débitos advindos do mútuo feneratício, devem ser consideradas duas 

situações distintas: a primeira, objeto da Súmula, cuida de coibir ato ilícito, 

no qual a instituição financeira apropria-se, indevidamente, de quantias em 

conta-corrente para satisfazer crédito cujo montante fora por ela 

estabelecido unilateralmente e que, eventualmente, inclui tarifas bancárias, 

multas e outros encargos moratórios, não previstos no contrato; a 

segunda hipótese, vedada pela Súmula 603/STJ, trata de descontos 

realizados com a finalidade de amortização de dívida de mútuo, comum, 

constituída bilateralmente, como expressão da livre manifestação da 

vontade das partes. 4. É lícito o desconto em conta-corrente bancária 

comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de 

contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o 

correntista, posteriormente, tenha revogado a ordem. Precedentes. 5. Não 

ocorrência, na hipótese, de ato ilícito passível de reparação. 6. Recurso 

especial não provido.” (REsp 1555722/SP, Rel. Ministro LÁZARO 

GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 25/09/2018) “AGRAVO 

INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE EM QUE 

DEPOSITADO O SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS. 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 

1. É válida a cláusula que autoriza o desconto em conta-corrente para 

pagamento das prestações do contrato de empréstimo livremente 

pactuado, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de 

salário. Precedentes. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou os 

descontos a 30% dos vencimentos do mutuário, consignando que não 

ficou configurado ato ilícito passível de reparação por danos morais em 

razão do exercício regular de direito do banco mutuário. Súmula 7/STJ. 3. 

Agravo interno provido, para negar provimento ao recurso especial.” 

(AgInt no REsp 1390570/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, 

julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) “RECURSO ESPECIAL. 

PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES 

DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM 

CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA 

REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM 

SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a 

limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que 

tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em 

decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador 

ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, 

pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que 

incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. 

O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática 

bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem 

várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento 

de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa 

relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira 

assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando 

lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, 

sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por 

terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, 

segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de 

despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na 

conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, 

tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais 

despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição 

inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor 

percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das 

parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras 

obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e 

ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não 

caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há 

supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente 

a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado 

com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, 

no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar 

- os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, 

buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o 

superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, 

envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a 

quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, 

há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de 

superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão 

os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução 

concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o 

superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de 

eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, 

resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma 

vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as 

decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do 

direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei 

de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato 

jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode 

ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que 

mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil 

operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a 

prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo 

para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso 

especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 

1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Também nessa vertente, o 
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posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de nosso Estado, senão 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL ( SUPERENDIVIDAMENTO ) – SERVIDOR PÚBLICO – LIMITE 

LEGAL DE 30% PARA EMPRÉSTIMO E 15% PARA CARTÕES DE CRÉDITO 

OBSERVADOS – CONSIGNAÇÃO EM CONTA CORRENTE – NÃO 

ALCANÇADO PELA LIMITAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL – 

MANUTENÇÃO DOS AJUSTES NA FORMA PACTUADA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com a Legislação Estadual 

aplicável à espécie, o limite para desconto consignados em folha de 

pagamento dos Servidores Públicos Estaduais é de 30% (trinta por cento) 

para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos. 

Os descontos consignados na conta corrente do consumidor, ainda que 

consistam em um valor acentuado, não são alcançados pela imposição 

legal de limitação do percentual para empréstimo e cartão de crédito 

consignados em folha de pagamento, cabendo ao correntista arcar com a 

responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações assumidas.” (TJMT 

0002362-15.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) “AGRAVO 

REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS 

POR SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% 

SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE 

– DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA - CORRENTE – MODALIDADE DE 

CONTRATAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONSIGNAÇÃO EM 

FOLHA DE PAGAMENTO AUTORIZADA PELO ART. 9º DO DECRETO 

ESTADUAL Nº 3.008/2010 – REDISCUSSÃO DOS FATOS E 

FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. “O limite de 

desconto da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos 

consignados em folha de pagamento e não aos empréstimos com 

desconto em conta corrente” (TJMT – 2ª Câm. Cível – RAC 102902/2014 – 

Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 25/02/2015, Publicado no 

DJE 03/03/2015).” (TJMT 0024442-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, 

Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019) 

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REDUÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO – LIMITAÇÃO DOS REALIZADOS NO HOLERITE - 

POSSIBILIDADE - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA - DEDUÇÃO MÁXIMA 

DE 30% DO VALOR LÍQUIDO DO SALÁRIO- PRECEDENTES DO STJ – 

DÉBITOS REALIZADOS NA CONTA - CORRENTE – NÃO INCLUSÃO – 

DÍVIDA QUE NÃO TEVE A PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR – RECURSO 

DO BANCO DAYCOVAL E DA MASSA FALIDA – NÃO CONHECIDOS - 

RECURSO DA BV FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. A limitação dos 

descontos efetuados diretamente no holerite visa a preservação de parte 

significativa da remuneração do trabalhador, a fim de não comprometer o 

seu sustento com o superendividamento irrefletido, tendo em vista 

principalmente o caráter alimentar da verba. Essa providência garante o 

adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o 

mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que 

hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que 

tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do 

trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa 

finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade (art. 421 do 

CC). A 4ª Turma do STJ, no Resp. 1.586.910/SP, julgado em 29/08/2017, 

alterou posicionamento anterior para admitir o débito das parcelas de 

empréstimo na conta em que é depositado o salário, e ressaltou não ser 

razoável aplicar a restrição de 30% a esses descontos. Esse recente 

entendimento aplica-se no caso concreto, pois não ficou evidenciado a 

existência de participação do empregador do devedor na concessão do 

empréstimo, não se assemelhando aos tipos consignados em folha. Sendo 

indeferido o pedido de justiça gratuita formulado na Apelação, concede-se 

prazo de 5 dias para o preparo. Não efetuado o pagamento, impõe-se o 

não conhecimento do Recurso por deserção.” (TJMT 

0014218-30.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 10/05/2019) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO EXCLUSIVAMENTE 

INFRINGENTES - RECEBIMENTO COMO AGRAVO INTERNO - PRINCIPIO DA 

FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE 

- NÃO SUJEITO À LIMITAÇÃO LEGAL DO PERCENTUAL PARA 

EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADOS EM FOLHA - 

RECURSO DESPROVIDO. “A jurisprudência deste Superior Tribunal de 

Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da 

instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de 

declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota 

nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida.” (EDcl 

no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 1261213/SP, Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2019, 

DJe 28/02/2019) Os descontos consignados na conta corrente do 

consumidor, ainda que consistam em um valor acentuado, não são 

alcançados pela imposição legal de limitação do percentual para 

empréstimo e cartão de crédito consignados em folha de pagamento, 

previstos no Decreto Estadual nº 2.188/2009, de 30% (trinta por cento) 

para os empréstimos e 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, 

sendo que cada entidade administradora de cartão de crédito não pode 

ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), cabendo ao correntista 

arcar com a responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações 

assumidas. Embargos convertidos em agravo interno, e desprovido.” 

(TJMT - 0053161-15.2018.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, 

Publicado no DJE 02/04/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA – LIMITAÇÃO DE 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO E CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO 

VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – 

OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL –CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – 

IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os 

princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do 

mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de 

pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da 

servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) 

para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a 

obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para 

ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto 

disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010.O STJ firmou 

entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade 

na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em 

folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira 

administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), 

razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais 

indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as 

instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de 

pagamento.” (CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018). Concernente aos danos morais, há de se ressalvar o 

dispositivo constitucional a respeito - art. 5º, inciso X, da CF/88, nos 

seguintes termos: "Art. 5º. (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação." A 

propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa de 

Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que: 

"Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, gerando 

prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de bem 

integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a 

integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, 

vexame e humilhação à vítima." No caso dos autos, a despeito da 

responsabilidade objetiva do Banco, na forma disposta no art. 14 do CDC, 

tenho que não restou configurado, no caso em apreço, a caracterização 

dos requisitos inerentes da responsabilidade civil. Enfatizo, por oportuno, 

que a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que não é qualquer 

dissabor vivido pelo ser humano que lhe dá direito ao recebimento de 

indenização, tem-se que a mera cobrança de valores acordados entre as 

partes, não é capaz de provocar, por si só, danos à personalidade do 

indivíduo. Para o acolhimento de pretensão reparatória, mister se faz a 

demonstração da efetiva existência de defeito na prestação dos serviços, 

bem como do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os 

prejuízos cuja reparação se pretende, o que não restou caracterizado nos 

autos. Isso porque, a instituição financeira, em não havendo prova em 

contrário, agiu no exercício regular de seu direito e em conformidade com 

o disposto nas cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes. Neste 

sentido: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C 
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COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE SÚMULA. 

IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE ÓRTESE. 

URGÊNCIA. PAGAMENTO PARTICULAR PELO BENEFICIÁRIO. 

REEMBOLSO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. DANO 

MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. [...] 

7. Aborrecimentos decorrentes de relações contratuais, na forma como 

ocorrido na hipótese dos autos, estão ligados a vivência em sociedade, 

cujas expectativas são desatendidas de modo corriqueiro e nem por isso 

surgem abalos psicológicos com contornos sensíveis de violação à 

dignidade da pessoa humana. 8. Recurso especial parcialmente conhecido 

e, nessa extensão, parcialmente provido.” (REsp 1731762/GO, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 

28/05/2018). Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, e condeno o autor 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, 29 de abril de 2.020. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1039107-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADHONAI LOGISTICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-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: 1039107-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ADHONAI LOGISTICA 

LTDA - ME REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL NO QUE TOCA AO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO 

DÉBITO E COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS ajuizada por 

ADHONAI LOGÍSTICA LTDA ME em face de BV FINANCEIRA S/A, todos 

qualificados nos autos em referência, relatando a autora que aos 

24/01/2017 firmaram as partes um contrato de concessão de crédito com 

cláusula de alienação fiduciária no valor de R$ 54.564,04 para pagamento 

em 48 parcelas fixas de R$ 1.793,78, 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 concessão das benesses da assistência 

judiciária; - o afastamento da prática de capitalização de juros e do uso da 

tabela price; - ser restituído da cobrança indevida a título de registro de 

contrato em R$ 231,44, tarifa de avaliação em R$ 660,00 e pagamentos 

autorizados em R$ 2.332,60, equivalente a tarifa e encargo de terceiros, 

além da nulidade da cobrança do IOF; - a repetição do indébito; - a 

limitação dos juros em 12% ao ano e ofensa à lei de usura; - a inversão do 

ônus da prova; - a condenação da parte adversa ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o 

valor de R$ 54.564,04 e acostou documentos. Nas decisões Id. 17562154 

e Id. 19660800 foi facultada a emenda da inicial quanto a competência e 

pleito de assistência judiciária e, após as respectivas manifestações, foi 

na decisão Id. 21737171 concedida a assistência judiciária e designada 

audiência. Em contestação Id. 23753661 o réu aventa legalidade das 

cláusulas contratadas, aduzindo que a taxa de juros está em 

conformidade com a média de mercado, rechaça o cálculo apresentado e, 

ao final, pleiteia pela improcedência da ação, condenando a parte adversa 

aos ônus decorrentes da sucumbência, pugnando no caso de acolhimento 

do pleito, que os juros moratórios sejam computados da citação e a 

correção monetária da data do prejuízo. Realizada audiência no Id. 

23789772, sem êxito na composição entre as partes. Impugnação à 

contestação Id. 24666953. É o relatório. Decido. Por observar que a 

matéria posta em exame dispensa a produção de outras provas, não 

sendo o caso de prova pericial contábil em vista de a prévia necessidade 

de declaração de qual cláusula deve ser afastada e/ou modificada, para 

que então seja feito o cálculo do débito, bem como ante o pleiteado em 

audiência por ambas as partes (Id. 23789772), com amparo legal no art. 

330, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS Com relação ao pedido de redução dos juros 

remuneratórios, imperioso se faz esclarecer que é voz corrente a 

abusividade da cobrança de juros em patamares além da média de 

mercado, por ser considerado excessivo, acarretando exorbitante lucro à 

instituição financeira em detrimento do consumidor. Embora os Tribunais 

Superiores tenham sedimentado o posicionamento sobre a inaplicabilidade 

do Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 

(Lei da Reforma Bancária) e, tendo a Emenda Constitucional nº 40 

revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se 

fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, senão vejamos: 

Súmula 596/STF: “As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições financeiras públicas ou privadas que integram o 

sistema financeiro nacional.” Súmula Vinculante n. 7: “A norma do § 3º do 

artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional n. 

40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua 

aplicação condicionada à edição de lei complementar.” Súmula 382/STJ: “A 

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, 

não indica abusividade”. Súmula 381/STJ: “Nos contratos bancários, é 

vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas.” No 

caso em tela, considerando que, não obstante o posicionamento 

jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros praticados em dissonância 

da média de mercado, não formulou pedido nesse sentido, REJEITO este 

requerimento, não se falando, pois, em ofensa à Lei da Usura. DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS No tocante à capitalização de juros, 

há de se consignar que, consoante sedimentado pelo Colendo STJ, é 

possível a sua aplicação a partir de 31/03/00, data da entrada em vigor da 

MP 2170-36, bem assim o advento do art. 28 da Lei n.º 10.931/04, que 

possui a seguinte redação: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título 

executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e 

exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor 

demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, 

elaborados conforme previsto no § 2o. § 1o Na Cédula de Crédito Bancário 

poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, 

os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua 

capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 

da obrigação;” Para a caracterização da contratação da capitalização 

mensal de juros, resta sedimentado o posicionamento de que, quando na 

contratação de prestações em valores fixos e iguais a menção à taxa 

mensal não corresponde ao duodécuplo da anual, que se mostra a maior, 

está o pacto indicando que os juros se deram de forma capitalizada. 

Assim o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, 

pacificado no Recurso Especial Repetitivo n. 973.827-RS - 2ª Seção, 

fixando na ementa, para efeitos do art. 1.036 do CPC que: “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. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, 

de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros 

compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, 

prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de 

estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica 

capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de 

juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 

22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida 

a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 
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1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a 

comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros 

encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos 

encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que 

decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas 

contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, 

nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). Trata-se de 

posicionamento consolidado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, 

que sumularam a matéria, senão vejamos: Súmula 541: “A previsão no 

contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada.” Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.” No caso em exame, certo é que o contrato Id. 

16431877, da forma como estipulado, com a demonstração das 

prestações em valores fixos e iguais, faz menção expressa à taxa mensal 

em 1,76%, que não correspondente ao duodécuplo da anual em 23,25%, 

mostrando-se transparente e de fácil entendimento pela contratante que 

se deu de forma capitalizada. Logo, possível a capitalização de juros na 

forma disposta. De conseguinte, inexiste ensejo no pedido de afastamento 

do cálculo do débito pela Tabela Price, mediante sua substituição pelo 

Método Gauss, ante o posicionamento jurisprudencial, consolidado em 

Recurso Repetitivo pelo Colendo STJ, de que esta discussão está atrelada 

à capitalização de juros, senão vejamos: “DIREITO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO 

CPC/73. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

IMOBILIÁRIOS VINCULADO AO SFH. TABELA PRICE. TAXA EFETIVA DE 

JUROS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 

PROVIDO. 1. O NCPC é inaplicável ao caso concreto ante os termos do 

Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão 

de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 

(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser 

exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as 

interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça. 2. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - 

mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da 

eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros 

sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo 

pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em 

razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. (REsp 

1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,Corte Especial, DJe 

2/2/2015). 3. A existência de uma taxa de juros efetiva, paralela à nominal, 

não implica, necessariamente, cobrança de juros capitalizados. 

Precedentes. 4. O PES, quando contratado, somente pode ser aplicado 

para reajustar o valor das prestações mensais do financiamento, e não o 

do saldo devedor, em relação ao qual incide a TR, desde que pactuada a 

mesma forma de reajuste da caderneta de poupança. Precedentes. 5. 

Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1487083/RS, 

Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, 

DJe 25/10/2018). DAS TAXAS E TARIFAS Afirma a autora ser indevida a 

cobrança de registro de contrato em R$ 231,44, tarifa de avaliação em R$ 

660,00 e Pagamentos Autorizados em R$ 2.332,60, equivalente a tarifa e 

encargo de terceiros, além da nulidade da cobrança do IOF. Impende 

destacar que a respeito da matéria foi destacado o recurso representativo 

de controvérsia – Recurso Especial n. 1.578.553-SP, julgado em 

28/11/2018, no 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) 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 no caso dos 

autos a cobrança de tarifa de avaliação do bem em R$ 660,00, por não 

haver a demonstração, pela instituição financeira, de que efetivamente 

ocorreu a prestação deste serviço, na forma do Recurso Repetitivo em 

comento, possui a parte autora o direito ao seu ressarcimento. No entanto, 

ao se ter em vista que no documento Id.16431866 resta comprovado o 

registro do gravame no Detran/MT, não há ensejo à pretensão de 

ressarcimento da tarifa de registro de contrato. O mesmo se fala quanto a 

cobrança de tributos, já que a obrigação tributária decorre do ato 

praticado (contratação de serviço bancário), de forma compulsória, 

havendo expressa disposição legal (CF/88, art. 153, V, CTN, art. 63) 

quanto a incidência, na espécie, do IOF (imposto sobre operação 

financeira). Desta sorte, este tributo incide sobre operações de crédito, de 

câmbio e de seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários, sendo o 

contribuinte o tomador do crédito, enquanto a instituição financeira é a 

responsável tributária pelo recolhimento do IOF ao Tesouro Nacional. 

Porquanto, não há ilegalidade quanto à sua incidência, de forma 

compulsória, não se falando em falta de esclarecimento à respeito, por se 

tratar de dever do Banco. Sobre o IOF em operações bancárias, firmou o 

STJ em Recurso Repetitivo: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. [...] 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 
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os efeitos do art. 543-C do CPC: [...] - 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.” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) 

Ademais, ao se ter em vista que o contrato foi firmado aos 24/01/2017 e, 

por não haver parâmetros que indiquem abusividade no valor cobrado a 

título de tarifa de cadastro em R$ 659,00, descabe o pleito de devolução 

deste. Por fim, com relação a cobrança a título de “pagamentos 

autorizados” em R$ 2.332,60, tem-se que tal valor corresponde a soma 

dos encargos dispostos no quadro denominado “5.4 Pagamentos 

Autorizados”, ou seja, englobando IOF, tarifa de cadastro, tarifa de 

avaliação do bem. De tal modo, não há o que se discutir a respeito, ante a 

impugnação específica quanto a cada um nos tópicos acima. 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 restituída de forma simples, tudo atualizado com juros de mora de 1% 

ao mês computado da citação e correção monetária pelo INPC, da 

contratação, mediante a compensação ao saldo devedor, se houver. Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por ADHONAI LOGÍSTICA LTDA ME 

em face de BV FINANCEIRA S/A, para determinar a devolução da 

cobrança indevida a título de tarifa de avaliação do bem em R$ 660,00, 

restituindo-se de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao 

mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da 

contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso. Por ter 

a ré 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, 29 de abril de 2.020. Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1030458-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA AMORIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Vistos e 

examinados estes autos PJe n°. 1030458-47.2018.8.11.0041 ajuizada por 

MARGARIDA AMORIM DA SILVA em face de BANCO BMG S/A e BANCO 

ITAU BMG CONSIGNADO S/A. Trata-se de Ação de Exibição de 

Documentos por meio da qual pleiteia a autora pela exibição de todos os 

Contratos ativos tanto BMG como Itaú, como por exemplo: 201163356 e 

206963750, 226748659, 224448659, 232337774, 240076026, 239837652, 

mais o contrato Itaú que desconta do contra cheque da FUNASA o Valor 

de R$ 52,85 (cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), os 

contratos do Banco BMG que desconta da autora os seguintes valores; 

R$ 113,97 (cento e treze reais e noventa e sete centavos), R$ 240,80 

(duzentos e quarenta reais e oitenta centavos) e R$ 30,36 (trinta reais e 

trinta seis centavos), bem como os descontos de BMG do contracheque 

da SEDUC. Atribuiu à causa o valor de R$ 2.415,37 e acostou documentos 

para instruir a exordial. A liminar foi deferida em parte conforme ID. 

15982337, apenas para determinar à parte ré a exibição dos contratos 

firmados e atualmente em vigor, sem recurso. Os requeridos foram 

citados. O BMG apresentou contestação de ID. 17746598, arguindo em 

preliminar a ausência de relação jurídica, bem como ilegitimidade passiva já 

que os contratos foram cedidos ao Banco Itau Consignado, pugnando ao 

final, pelo reconhecimento da ilegitimidade processual do BMG. O Banco 

Itaú Consignado S/A apresentou contestação de ID. 17769651 arguindo 

preliminarmente inépcia da inicial, conexão e ausência de amparo legal, 

apresentando os contratos nº 201163356 com parcelas de R$ 260,19, 

206963750 com parcelas de R$ 240,80, 224448659 com parcelas de R$ 

30,36, 232337774 com parcelas de R$ 169,00, 239837652 com parcelas 

de R$ 534,33 e 240076026 com parcelas de R$ 52,85. Em impugnação à 

contestação de ID. 18310973 a autora rechaçou os pontos apresentados 

pelos requeridos, arguindo que os requeridos não apresentaram os 

contratos com descontos nos valores de 179,80 e R$ 78,61. É o relatório. 

Decido. Por observar que a matéria dispensa a produção de outras 

provas, com amparo legal no art. 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento 

antecipado da lide. ACOLHO a preliminar suscitada pelo Banco BMG de 

ilegitimidade passiva, tendo em vista que os contratos foram juntados pelo 

Banco Itaú Consignado S/A, sem qualquer ressalva, e de conseguinte 

determino a exclusão do BANCO BMG S/A do polo passivo. Com relação à 

preliminar de inépcia da inicial, ressalto que não há que se falar em inépcia 

da petição inicial pela ausência de comprovante de residência em nome da 

autora, considerando a juntada da fatura de ID. 15334773. A alegada 

conexão com os autos Projudi nº 8069619-65.2018.811.0001, tem-se da 

simples análise ao referido sistema que o processo encontra-se 

sentenciado e arquivado desde 19/12/2019, portanto, sem amparo a tese 

em comento. Da mesma forma a ausência de amparo legal, posto que na 

interlocutória ID. 15982337 essa foi esgotada, sem recurso, além do fim 

precípuo da Jurisdição a aplicação do direito ao caso concreto, o 

excessivo apego ao formalismo jurídico acarreta em mitigação ao direito de 

escolha do procedimento, pela parte autora, e de conseguinte, à 

prestação da tutela jurisdicional. A respeito do assunto, ensina Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria Gonçalves Nery (Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante e legislação em 

vigor, 7ª edição, art. 267, nota 13): "Existe interesse processual quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, 

ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de 

vista prático. [...] movendo a ação errada ou utilizando-se de procedimento 

incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a 

inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse 

processual". No caso dos autos, pretende a autora que sejam exibidos 

documentos inerentes à relação contratual existente entre ela e a 

instituição financeira, sendo, portanto, forçoso o ingresso em juízo para a 

consecução de sua finalidade, já que é a todos assegurado o direito de 

ação, tornando-se infundada a alegação do réu. Saliento que a parte 

autora não é obrigada a solucionar a controvérsia pela via administrativa, 

pois conforme inserto na Constituição Federal de 1988, entre as garantias 

fundamentais (art. 5º, inciso XXXV), dispositivo que assegura a 

intervenção do Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a 

direito da parte, visto que em se tratando de relação de consumo, esta 

intervenção encontra-se reforçada pelo inciso XXXII do art. 5º da Carta 

Magna, e pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, 

entre as quais aquelas elencadas no art. 51 da Lei Consumerista. Posto 

isso, afasto as preliminares suscitadas e passo ao exame de mérito. 
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Trata-se de Ação de Exibição de Documentos, na qual foi deferida liminar 

para exibição dos contratos firmados e atualmente em vigor. Da análise 

dos contratos apresentados pelo requerido, quais sejam, nº 201163356 

com parcelas de R$ 260,19, 206963750 com parcelas de R$ 240,80, 

224448659 com parcelas de R$ 30,36, 232337774 com parcelas de R$ 

169,00, 239837652 com parcelas de R$ 534,33 e 240076026 com 

parcelas de R$ 52,85, conclui-se que foram exibidos todos os contratos 

pleiteados na exordial, já que o desconto no valor de R$ 113,97 descrito 

na peça, não se encontra lançado nos documentos trazidos com a 

vestibular – folha de pagamento de ID. 153354778 (mais recente, ou seja 

em vigor) e ficha financeira pensionista de ID. 15334782, assim como os 

contratos faltosos mencionados na impugnação à contestação não 

constavam como descontos nas folhas de pagamento da autora à época 

do ajuizamento da ação (vide exordial), razão pela qual não há motivo para 

determinar as exibições. Assim, reputa-se satisfeita a obrigação do 

banco, porquanto inequívoco o direito da autora em ajuizar ação para 

obtenção deste, sendo a procedência do pedido medida que se impõe. 

Com relação aos honorários advocatícios, destaco que, não houve 

pretensão resistida, pois o requerido de pronto apresentou a 

documentação solicitada. Conquanto até então me posicionava no sentido 

de condenar a instituição financeira aos ônus sucumbenciais, mas, melhor 

examinando casos como este, em que o Banco não olvidou a 

determinação judicial, de pronto, aliado ao fato de que a obtenção de tais 

documentos, em tese, é de fácil acesso, passo, doravante, a não mais 

condenar a instituição financeira aos ônus sucumbenciais, por entender 

que não há resistência de sua parte à pretensão do autor. Vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: APELAÇÃO CÍVEL – 

MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CONDENAÇÃO DO 

BANCO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

NÃO CABIMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NO PRAZO 

REQUERIDOS EM JUÍZO - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – 

DECISÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Se o banco apresenta os documentos no prazo 

para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não 

devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência . 

Hipótese em que a parte autora não comprovou a elaboração de pedido 

administrativo anterior ao ingresso em juízo, pelo que deve ela arcar com o 

pagamento das custas do processo. (N.U 0038980-51.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

nesta ação, determinando apenas que o réu proceda ao pagamento de 

50% das custas processuais. De outro lado, condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios ao antigo réu (BANCO BMG S/A), 

que fixo em 5% do valor atualizado da causa, na forma do parágrafo único 

do art. 338 do CPC, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em 

razão da concessão das benesses da assistência judiciária. Transitada 

em julgado, em nada requerendo, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas. P.I. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de abril de 2020. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1029579-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MURILA DE QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE MELLO FERREIRA OAB - SP339541 (ADVOGADO(A))

REJANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT15962-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))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (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: 1029579-74.2017.8.11.0041. REQUERENTE: VILMA MURILA DE 

QUEIROZ REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc... Tratam-se os autos de Ação Revisional de 

Contrato em fase de cumprimento de sentença. A sentença de ID. 

19843923 foi exarada nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados por VILMA MURILA DE QUEIROZ 

em face de BANCO BV FINANCEIRA S/A, apenas para determinar a 

devolução da cobrança a título de registro de contrato cobrada em R$ 

317,39 de forma simples e 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”. A instituição financeira opôs Embargos de Declaração, os quais 

foram rejeitados – ID. 25664031. Assim, a BV Financeira efetuou o 

depósito de ID. 26550757, do qual a autora concordou por meio da petição 

de ID. 31591019. Ante o exposto, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação, 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Segue 

alvará em favor da autora, conforme dados bancários indicados na 

petição de ID. 31591019 e poderes de ID. 15958304. Banco do Brasil; 

Agência nº 4043-6; Conta Corrente nº 14.585-8; Titularidade de Rejane 

Padilha dos Santos, CPF nº 941.701.421-87. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004243-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON RENAN DA SILVA (EXECUTADO)

 

Deverá a parte exequente para indicar bens à penhora ou proceder o 

recolhimento da taxa para pesquisa do Bacenjud (Lei n. 11077/2020), no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018113-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELITA ALT PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO TRINDADE RIBEIRO OAB - MT0021358A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

EDSON FRANCISCO PERUSSELI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018113-83.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: MELITA ALT PEREIRA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. Deverá o autor 

manifestar como posto nos autos, se tem ou não satisfeito com a 

obrigação pelo depósito nos autos e somente após, analisarei pedido de 

levantamento de valores. Cumpra-se CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

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:
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JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1007869-90.2020.8.11.0041. AUTOR: GILSON JOSE DE 

OLIVEIRA REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Suscitei conflito de 

competência, conforme cópia em anexo, remeta-se ao E. Tribunal de 

Justiça para apreciação e distribuição via PJE. Aguarde-se decisão do 

referido. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1027448-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA FATIMA AMIDEN MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEIT DIOGO GOMES OAB - MT0014028A (ADVOGADO(A))

LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO OAB - SP257932 (ADVOGADO(A))

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (EXECUTADO)

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1027448-29.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: TANIA FATIMA 

AMIDEN MARTINS EXECUTADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO 

BRASIL, BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar sobre depósito da condenação e se tem por satisfeita com a 

obrigação. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005814-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Deverão as partes manifestarem sobre o Detalhamento de Ordem Judicial 

de Bloqueio de Valores, acostado nos autos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1055432-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1055432-17.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

SEBASTIAO RUI ALVES DE ALMEIDA Vistos, etc. Desnecessária a 

concessão de prazo, considerando que os prazos estão suspensos, de 

acordo com a Resolução nº 313, de 19 de março de 2020, 

editada/publicada pelo CNJ. Decorrido o prazo de suspensão, certifique-se 

o decurso de prazo concedido ao autor como determinado nos autos, para 

indicar a correta localização do bem ou postular pela conversão da ação 

em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69 e após, conclusos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0047657-41.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA (EXECUTADO)

NILDO FERNANDES SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 0047657-41.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A 

BANCO MULTIPLO EXECUTADO: MALB COMERCIO DE PRODUTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME, SILVIA RAQUEL MIAHIRA SILVEIRA, NILDO 

FERNANDES SILVEIRA Vistos, etc. Depreende-se nos autos, que 

constantemente foi pleiteada a intimação dos executados, para a exata 

indicação dos bens para a penhora, descritos no id. 31612171. Ocorre 

que, todas as tentativas de intimações dos executados, para a indicação 

da localização dos aludidos bens, foram infrutíferas, conforme se verifica, 

respectivamente nas certidões dos Oficiais de Justiça de id. 

21744126-Pág.7; id. 24668491; id. 25512207 e id. 27002088. Desta forma, 

intime-se a parte autora para indicar o endereço para o cumprimento do 

mandado de penhora/avaliação, como requerido no id. 31612171 ou 

indicar outros bens passíveis de penhora. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016853-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEANE CORREIA DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016853-68.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: 

GEANE CORREIA DE LIMA Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

proceder com o recolhimento da taxa (Lei n. 11077/2020), para a pesquisa 

junto ao Infojud e apresentar o comprovante da taxa nos autos. Havendo 

interesse e procedendo com o respectivo recolhimento, proceda-se a 

pesquisa e diga-se. Ao contrário deverá indicar bens passíveis de 

penhora, no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020697-89.2018.8.11.0041

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:

ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA OAB - MT10488-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1020697-89.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: ODETE DE OLIVEIRA CARINHENA Vistos, etc. 

Mantenho determinação dos autos, devendo ser cumprido na íntegra, 

devendo a parte autora proceder com o depósito para a realização de 

perícia técnica, com o intuito de se apurar o respectivo valor da 

condenação. Somente após, de efetivado tal ato é que poderão ser 

realizadas as pesquisas pretendidas no id. 31456439, caso, não venha a 

parte devedora quitar a condenação. Decorrido o prazo para o pagamento 

dos honorários periciais, como determinado no id. 31293080, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035822-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAO DA CASA INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA (EXECUTADO)

SERGIO RENESSON TAVARES RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI OAB - MT6624-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Ofício n.º 543/2020 

Cuiabá, 28 de abril de 2020 Dados do processo: Processo: 

1035822-97.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 160.655,63; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159)/[Cédula de Crédito 

Bancário]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO Parte Ré: EXECUTADO: PAO DA CASA INDUSTRIA, 

COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, SERGIO 

RENESSON TAVARES RIBEIRO Senhor Presidente Conforme cópias 

anexas, informo a Vossa Excelência a inércia da Instituição Financeira 

Caixa Econômica Federal em cumprir operações junto ao Bacenjud. 

Atenciosamente, Rita Soraya Tolentino de Barros Juíza de Direito 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR ROBERTO DE OLIVEIRA CAMPOS NETO 

PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL Quadra 03, Bloco B - 

Edifício Sede Brasília – DF, CEP: 70074-900. SEDE DO 2ª 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: ( )

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1026602-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1026602-75.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MICHEL SANTOS DO NASCIMENTO Vistos, etc. Caso não 

efetivado o pagamento do alvará expedido nos autos no id. 31590620, 

proceda-se com o cancelamento do referido e nova expedição conforme 

petitório de id. 31633526, em nome do advogado, se habilitado nos autos. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014498-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER BRAGA DO ROSARIO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOAO BELIZARIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1014498-85.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: EDER BRAGA DO ROSARIO Vistos, etc. Deverá a execução 

de sentença da sucumbência, agregar a execução da dívida pois ambas 

foram reconhecidas na mesma decisão. Mantenho a determinação dos 

autos, qual seja, realização de perícia para aquilatar o real valor da 

condenação(débito e sucumbência) conforme sentença e v. Acórdão. 

Decorrido o prazo (id. 27878361), para o pagamento dos honorários 

periciais, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013796-37.2020.8.11.0041

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:

EGIDIA ESCOLASTICA DA COSTA FEITOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1013796-37.2020.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EGIDIA ESCOLASTICA 

DA COSTA FEITOZA Vistos, etc. Partilho do entendimento que quando da 

concessão de liminar e antecipação de tutela, trata-se de medidas 

urgentes que devem ser cumpridas, nos termos da exceção ditada pela 

Portaria-Conjunta N. 249, de 18/03/2020. Assim, expeça-se e cumpra-se 

mandado liminar com urgência nos autos e outros similares onde foram 

concedidas limiares e tutela antecipada por este Juízo nesta Vara 

Especializada, sob pena de perecimento do direito. Cumpra-se. CUIABÁ, 

29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010568-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA GONCALINA MARCAL DE ARRUDA (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 BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1010568-54.2020.8.11.0041. AUTOR: NILZA GONCALINA 

MARCAL DE ARRUDA REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Até o momento 

a parte autora não regularizou o recolhimento da guia de distribuição da 

ação e sua vinculação ao número único do processo. Decorrido o prazo 
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para o referido cumprimento, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002159-83.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO MURIEL OAB - MT83931-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MEDICI JUNIOR OAB - SP186411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA VILELA (EXECUTADO)

MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

JOAO PERON OAB - MT3060-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: 0002159-83.1995.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SISTEMA 

S.A EXECUTADO: JOSE BATISTA VILELA, MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO 

VILELA Vistos, etc. Aguarda-se o julgamento definitivo do recurso, como 

posto no id. 26787356. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018344-08.2020.8.11.0041

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:

RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018344-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO 

NORTE REU: RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO Vistos, etc. 

Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de distribuição 

da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação abaixo: 

Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas às 

advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0002159-83.1995.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SISTEMA S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANTONIO MURIEL OAB - MT83931-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO MEDICI JUNIOR OAB - SP186411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA VILELA (EXECUTADO)

MARIA IZABEL DE FIGUEIREDO VILELA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT0011999A (ADVOGADO(A))

JOAO PERON OAB - MT3060-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO FORO DA COMARCA 

DE CUIABÁ CERTIDÃO CAA Certifico a devolução dos autos à Secretaria 

em razão do id. 29651962 e e-mail. Cuiabá, 27 de abril de 2020 (assinado 

eletrônicamente) Central de Arrecadação e Arquivamento

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008759-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

NOTA À 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 À PARTE REQUERIDA: 

Deverá a Parte Requerida especificar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019781-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

CONSTRUTORA SAB LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG83492-O 

(ADVOGADO(A))

EVERTON ANDREY LESSA OAB - MT17184-O (ADVOGADO(A))

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre as pesquisas online dos autos, 

tendo em vista as alterações das informações do Infojud.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003253-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVIA ANDRADE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELENA PATRICIA FREITAS OAB - MG79760 (ADVOGADO(A))

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre contestação acostada aos autos 

e especificar as provas que pretende produzir, bem como manifestar 

sobre à impugnação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013011-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O.A.A.B PAVIMENTACAO, CONSTRUTORA, AGROINDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

ANDRE BELLANDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre impugnação ao cumprimento de 

sentença acostada aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018345-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO CALAMIR DA CRUZ FILHO (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: 1017129-94.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão negativa do Sr. 

Meirinho, acostada aos autos, e dar prosseguimento ao feito, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018344-08.2020.8.11.0041

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:

RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação 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))

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 0011325-07.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

VOLNEI COPETTI OAB - RS58099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARDOSO DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento e comprovante 

de pagamento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial 

de justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 

dias úteis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 0050598-61.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS PAVAO (EXECUTADO)

JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT (EXECUTADO)

LUCIANO CAMILOT (EXECUTADO)

LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

0050598-61.2014.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: LUIS CARLOS PAVAO, JAMILI AIDAR PAVAO CAMILOT, 

LUCIANO CAMILOT, LUIS CARLOS PAVAO - TRANSPORTES - ME Vistos, 

etc. Defiro a suspensão do feito até cumprimento do acordo. Após, 

diga-se e conclusos. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001760-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE COLMAN SOARES SCHOLZE (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:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(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: 

1001760-60.2020.8.11.0041. AUTOR(A): GILCE COLMAN SOARES 

SCHOLZE REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Considerando que na 

sentença prolatada houve concessão de tutela antecipada retifico decisão 

do ID n. 31169112 para excluir o efeito suspensivo, recebendo o recurso 

ali posto, apenas no efeito devolutivo, anote-se. Certifique-se sobre a 

tempestividade do recurso de apelação interposto pela autora, que é 

processado sem efeito suspensivo. Intime-se o apelado para responder 

no prazo de Lei. Após, cumpra-se determinações dos autos e remeta-se 

ao E. Tribunal de Justiça, para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 

29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022928-55.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA ARRUDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA DA SILVA OAB - MT15355-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022928-55.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOSINEIA RODRIGUES DA SILVA 

ARRUDA Vistos, etc. Analisando os autos necessário se faz retificar a 

sentença prolatada pois ocorreu erro material na sua digitação, que pode 

acarretar a nulidade posteriormente. Entretanto, somente a matéria em que 

ocorreu erro de digitação com relação a sucumbência não foi alcançada 
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pelo trânsito em julgado já certificado nos autos. Assim, o último parágrafo 

da sentença prolatada passa ter a seguinte redação: "Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte 

requerente intimada para pagar a condenação em quinze dias, do trânsito 

em julgado, sob pena de multa de dez por cento e penhora." Com o trânsito 

em julgado, da sucumbência, certifique-se sobre pagamento voluntário nos 

termos do artigo 523 do CPC e cumprimento da obrigação. Em caso 

positivo diga o autor. Ao contrário, Converto a ação em Execução de 

Sentença e aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios 

em 10%(dez por cento) do valor do débito. Caso em que, defiro a penhora 

on line, devendo ser atualizado o débito da inicial, com as verbas acima, 

acrescentando honorários fixados, custas e despesas processuais. 

Havendo apresentação de impugnação da execução de sentença, 

certifique-se a tempestividade. Em caso de alegação unicamente, de 

excesso de execução, certifique-se sobre apresentação de planilha 

devida com a especificação do valor que entende devido, pois em caso 

negativo será liminarmente rejeitada. Cumpra-se CUIABÁ, 29 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002584-87.2018.8.11.0041

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:

ALAICE DOS SANTOS RUELIS (EXECUTADO)

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS (EXECUTADO)

VALDIR RUELIS (EXECUTADO)

OBED RUELIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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: 

1002584-87.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: AVM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, ADRIANE 

FERNANDES ANGELO RUELIS, VALDIR RUELIS, ALAICE DOS SANTOS 

RUELIS, OBED RUELIS Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória em fase de 

cumprimento de sentença no qual foi acolhido o pedido inicial e constituído 

de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial 

em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 60.725,79 

(sessenta mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), 

originário de um contrato de abertura de crédito fixo n.º40/00196-2 (id. 

19800403). O Recurso de Apelação interposto foi desprovido consoante o 

V. Acórdão de id. 24362024 - Pág. 1/24362024 - Pág. 1 e transitado em 

julgado em 24/09/2019 de acordo com o id. 24362032 - Pág. 1.O 

exequente requereu o cumprimento de sentença no id. 24739339 que foi 

recebido conforme como consta na decisão de id. 24785911. O requerido 

não realizou o pagamento voluntário da execução conforme certidão de id. 

25066675 e foi realizada penhora online de acordo com o id. 29599357 e 

restou frutífera apenas nas contas de titularidade da pessoa jurídica 

executada. Insurgem-se os executados no id. 29981984 afirmando foi 

deferida o processamento da Recuperação Judicial da executada pessoa 

jurídica em 09/12/2013 nos autos nº 51501-33.2013.811.0041 e requereu 

a sujeição do crédito ao Juízo Universal. Aduziram que não podem sofrer 

expropriações de seus bens. Sustentaram sobre a essencialidade dos 

ativos essenciais da requerida e que são indispensáveis para o 

cumprimento do Plano de Recuperação Judicial e que a os valores 

bloqueados prejudicará toda a logística da empresa. Asseveraram sobre a 

competência do juízo recuperacional para tratar do patrimônio da empresa 

em recuperação. Pleiteou a desconstituição da penhora realizada. Por sua 

vez, o exequente (id. 30485634) e alegou sobre a possibilidade do 

prosseguimento da demanda em face aos coobrigados e fiadores e com a 

suspensão da demanda no prazo de 180 (cento e oitenta dias) deve 

continuar o prosseguimento em face dos demais devedores. Enfatizou que 

o plano de recuperação judicial não poderá ser estendido aos demais 

coobrigados. Destacou que no contrato firmado cláusula do contrato 

entabulado entre as partes, ocorreria o vencimento do instrumento no 

caso de Recuperação Judicial, de modo que a presente execução tem 

amparo legal e contratual. Analisando os autos, podemos perceber que o 

prazo de blindagem da Recuperação Judicial concedida à executada 

pessoa jurídica há muito se escoou conforme confessado pela mesma que 

a decisão de deferimento se deu em 14/06/2013. Por isso não há razão em 

deferir a suspensão. Por outro lado, nos termos do art. 49 da Lei nº 

11.101/2005 os crédito que estão submetidos ao plano de recuperação 

são aqueles constituídos até a data do pedido do benefício. Ou seja, não 

se trata dos casos dos autos, visto que de acordo com a natureza da 

ação, somente com o trânsito em julgado da sentença que constituiu o 

título executivo e este somente ocorreu em 24/09/2019 (id. 24362032). 

Assim, o crédito aqui discutido foi restou gerado após mais de 6 (seis) 

anos do deferimento da Recuperação Judicial e por obvio, não fez parte 

de seu plano, não se sujeitando-o. Ademais, de acordo com o 

entendimento do STJ no Resp nº 1.484.168-DF (2014/0236429-4 Ministro 

Relator Moura Ribeiro) é sabido que os credito que surgem posteriormente 

à concessão do Plano de Recuperação Judicial não podem ser 

compulsoriamente submetidos a aquele, não havendo nenhuma 

determinação legal para tanto. Desta feita, não existe nenhuma correlação 

entre o crédito aqui discutido com a Recuperação Judicial, devendo o 

cumprimento de sentença prosseguir neste Juízo. Uma vez que a 

cobrança em si não foi objeto de discussão mantenho o cálculo realizado 

pelo Juízo, bem como a penhora realizada. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença, por entender que não prevalece os 

argumentos defendidos na referida impugnação. Expeça-se o alvará do 

valor penhorado em favor do credor. Após, atualize-se o cálculo do saldo 

remanescente, levando-se em consideração o valor já levantado pelo 

exequente. Em seguida intime-se o autor para proceder o recolhimento de 

taxas para efetivar as pesquisas pretendidas. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de 

abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018335-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTANA MARIM (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 BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018335-46.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LEONARDO SANTANA MARIM 

REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Defiro a 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. No caso é indispensável a resposta do requerido para 

verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa. De plano não há 

como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de gratuita provas 

para aquilatar a verdade real. Não se trata de direito instantâneo que 

quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não 

há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela. Diante do 

exposto, indefiro a tutela urgência. De outra banda, denota-se que a 

questão posta na inicial se assemelha a outros processos distribuídos 

nesta Vara Especializada e desde a entrada em vigor no NCPC, nenhum 

acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a designação de audiência 

de mediação. Assim, cite-se para responder, constando às advertências 

legais, no mesmo prazo deverá acostar o contrato anunciado na inicial e 

todos os documentos que originaram o referido. Intime-se. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018337-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FIDELIS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR SILVA DA CRUZ OAB - MT23521-O (ADVOGADO(A))

BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA OAB - MT13823/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018337-16.2020.8.11.0041. AUTOR(A): ADEMIR FIDELIS VIEIRA REU: 

BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a 

impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte 

requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como 

considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. 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, 29 

de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018394-34.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA CORREA GOMES (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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018394-34.2020.8.11.0041. AUTOR(A): RITA DE CASSIA CORREA 

GOMES REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, considerando 

que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há 

como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, 

divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito. 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, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018345-90.2020.8.11.0041

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:

JAIRO CALAMIR DA CRUZ FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1018345-90.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: JAIRO CALAMIR DA 

CRUZ FILHO Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do 

recolhimento da guia de distribuição da ação e sua vinculação ao número 

único do processo. Em caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato 

em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, 

certifique-se, não havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, 

cumpra-se determinação abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar 

demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de 

notificado, não o liquidou. Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, 

autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório, não podendo o 

bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de 

purgação de mora, sob pena de bloqueio on line do valor do bem. 

Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COMO MEDIDA URGENTE, 

depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o 

arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 

212 e seus parágrafos do CPC. NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O 

MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência 

ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, 

poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre de ônus. (artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso não 

ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a 

propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 

fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, 

expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, 

ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária. 

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de 

quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a 

resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da 

faculdade do § 2º da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a 

maior e desejar restituição. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 

2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1059407-47.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO DA SILVA RIBEIRO OAB - MT19838-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: 1059407-47.2019.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: SUMARA RODRIGUES DE ASSIS ALMEIDA Vistos, etc. 

Banco Itaú - Unibanco S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão contra Sumara Rodrigues 

Assis Almeida, objetivando a concessão de liminar, para apreensão do 

bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em 

face da alienação fiduciária proveniente do Contrato de Financiamento 

com Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 30420-13344577, firmado 

entre as partes anunciado no id. 27322835 - Pág. 2/ 27322837 - Pág. 4. 

Alegou que a parte requerida não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

deixando de pagar as prestações vencidas a partir de 15/08/2019, 

requerendo a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, 

com procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

27322829/27322839. A liminar foi concedida no id. 27328822 e cumprida o 

id. 29202152 - Pág. 1/ 29202162 - Pág. 6 O requerido realizou a purgação 

da mora no valor indicado na planilha de débito de R$ 4.634,59 (quatro mil 

seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) e postulou 

pela concessão dos benefícios da justiça gratuita e requereu a retificação 

do valor da causa (id. 29139454/ 29139460). Foi deferido a purgação da 

mora e revogada a liminar e determinada a devolução do bem a parte 

requerida, mas indeferida a assistência processual de acordo com a 

decisão de id. 29153721. O Mandado de restituição foi cumprido no 

id.29202152 / 29289418 Ato contínuo, a parte requerida apresentou 

contestação (id. 29624596) e pleiteou a concessão da justiça gratuita. 

Requereu a retificação do valor atribuída a causa. Refutou a impugnação 

sobre a impugnação a purgação da mora realizada. No mérito, sustentou 

sobre a possibilidade de revisão de contrato em busca e apreensão. 

Postulou pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu 

que foram realizadas cobranças ilegais e abusivos como Taxa de 

Avaliação do Bem e Registro de Contrato. Refutou que lhe foi imposta a 

contratação de seguro de proteção financeira como venda casada para a 

obtenção do crédito. Requereu a repetição do indébito referente as 

cobranças ilegais como Tarifa de Avaliação de Bens, Registro de Cédula e 

Seguro de Proteção Financeira no valor total de R$ 1.095, 26 (um mil 

noventa e cinco reais e vinte e seis centavos). Rogou pela improcedência 

da ação. Juntou documentos de id. 29624598. O requerente apresentou 
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réplica a contestação no id. 30454453, refutou o pedido de gratuidade 

processual. Afirmou que o valor atribuído a causa não prejudicou a 

purgação da mora do requerido, bem como haverá um novo demonstrativo 

do valor atualizado da dívida e sustentou sobre a legalidade de todas as 

cobranças, ratificando 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 Sumara Rodrigues Assis Almeida, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação 

fiduciária proveniente do Contrato de Financiamento com Garantia de 

Alienação Fiduciária sob o nº 30420-13344577. Por seu turno, a requerida 

purgou a mora contratual e postulou pela concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, requereu a restituição dos valores cobrados ilegalmente 

referente a taxa de Avaliação do Bem, Registro de Contrato e do Seguro. 

Busca ainda, repetição de indébito e improcedência da ação. 

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. Razão pela qual, dispensa a inversão do ônus da prova, 

considerando que estão nos autos os elementos para julgamento, 

dispensando a dilação probatória. Primeiramente, a gratuidade processual 

já foi dirimida nos autos e não foi objeto de recurso pertinente, 

restando-se preclusa a matéria. Sobre o pedido de retificação do valor da 

causa para o valor R$ 4.634,59 (quatro mil seiscentos e trinta e quatro 

reais e cinquenta e nove centavos), como pleiteado pela requerida, há 

como ser acolhido, pois o débito lançado na inicial, não corresponde ao 

valor dado à causa. A alegação do autor que o será abatido o valor da 

venda e apresentado novo demonstrativo de débito é impertinente, em 

vista da purgação da mora e, consequentemente, quitação do contrato, 

por essa razão o valor da demanda deve ser o do valor econômico do 

contrato, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas nos termos do art. 

292, I, § 2º, do CPC. Assim, proceda-se a correção do valor da causa 

fazendo constar a importância de R$ 4.634,59(quatro mil, seiscentos e 

trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Cumpre esclarecer que 

o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a 

matéria relativa à revisão de cláusulas contratuais abusivas pode ser 

questionadas em se de contestação na busca e apreensão (STJ – AgRg 

no REsp 1170182/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2009/0235367-4, T4, Rel. Min., João Otávio de Noronha, j. 09.08.2010, DJe 

19.08.2011). Dessa forma, perfeitamente cabível o pedido de revisão 

contratual sem ultrapassar o pedido contraposto e por não afrontar o art. 

336 do NCPC. Por outro lado, em vista do julgamento referente as tarifas 

referente serviços prestados por terceiros, 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 referentes às 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 

que apenas será abusiva a cláusula que prevê a cobrança de 

ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do 

serviço a ser efetivamente prestado e a possibilidade de controle da 

onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Insurge a requerida em 

face da cobrança de taxas e tarifas de forma abusiva e requereu, desta 

maneira, a restituição em dobro do valor. Nesses termos, podemos 

perceber que foram cobrados no contrato (id. 27322835) Tarifa de 

Avaliação de Bens R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) como 

especificado na cláusula 3 – “Dados do Financiamento ” – item 3.6. Bem 

como a Tarifa de Registro de Cédula no montante de R$ 273,00 (duzentos 

e setenta e três reais) e referida cobrança também foi devidamente 

indicadas no negócio jurídico na cláusula 3 – “Dados do Financiamento ” – 

item 3.7.1. Referidas taxas foram anuídas pela parte requerida e de 

acordo com o julgamento acima indicado declaro sua validade, visto que 

não entendo nenhuma abusividade em sua cobrança. No tocante ao 

seguro cobrado, é cediço que o referido seguro de proteção financeira 

tem por objetivo garantir a quitação ou amortizar o saldo devedor do 

segurado junto ao beneficiário, contudo, a opção pela sua contratação 

deve vir manifestada no próprio instrumento ou em outro documento apto a 

comprovar o desejo do segurado pela sua contratação, o que ocorreu no 

caso dos autos como faz prova o documento de id. 27322837 - Pág. 4, 

devidamente assinado pelo requerente. Afirma a requerida a pratica de 

venda casada ao vincular a contratação do financiamento com o seguro 

contratado. O seguro foi devidamente descrito acima. Tem-se que as 

partes tiveram ciência do seguro, anuindo expressamente, não ficando 

caracterizada a venda casada, pois não há provas da obrigatoriedade na 

contratação para obtenção do consórcio. Esclarece-se que não foi 

cobrado da requerida qualquer valor que não tivesse sido previamente 

contratado e anuído. As partes firmaram o Contrato de Financiamento com 

Garantia de Alienação Fiduciária sob o nº 30420-13344577, 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 comprovação da mora na inicial se deu através do documento de id. 

27322837, no qual trata-se das parcelas vencidas e vincendas conforme 

indicado na própria exordial pelo autor, qual seja R$ 4.634,59 (quatro mil 

seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Nos 

contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da 

mora entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo 

credor na inicial, nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Podemos 

perceber que a requerida realizou o depósito do valor pretendido, sem 

custas e honorários, mas na integralidade da dívida. Convém, esclarecer 

que a purgação da mora foi realizada em sua integralidade em 

conformidade com recentíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, 

no Recurso Repetitivo Resp 1.418.593 – MS. Ali sedimentou a matéria, 

tornando-a inquestionável: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTAIVO DE CONTROVÉRSIA. RT. 543-C DO 

CP. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.91/96. ALTERAÇÃO 

INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/204. PURGAÇÃO DA MORA. 

IMPOSIBLIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDAE DA 

DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXCUÇÃO DA LIMNAR. 1. Par fins 

do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na 

vigência da Lei n.10.931/204, compete ao devedor, no prazo de 5(cinco) 

dias após a execução da liminar nação de busca e apreensão, pagar a 

integralidade da dívida -entendida esta com os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial -,sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciára". 2. Recurso 

especial provido.” Assim, a purgação da mora pretendida pela requerida 

vai ao encontro da decisão acima e deve prevalecer. Salienta-se que 

inexiste previsão legal para o acréscimo de custas processuais e de 

honorários advocatícios ao montante a ser depositado pelo devedor para 

fins de purgação da mora. Inclusive, na liminar já revogada não foi fixado 

qualquer patamar referente a honorários advocatícios e não houve 

interposição de qualquer recurso, tratando de matéria preclusa. Com o 

depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato 

firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do 

débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo 

autor. Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro 

satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que 

determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, 

mantendo a parte Requerida na posse do bem, declarando quitado o 

contrato anunciado na inicial. Proceda-se a retificação do valor dado à 

causa como acima definido. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo a após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1052332-54.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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 
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Processo: 1052332-54.2019.8.11.0041. AUTOR(A): TEREZINHA 

RODRIGUES DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Terezinha 

Rodrigues dos Santos, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de 

Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada 

contra Banco Bmg S/A. Inicialmente requereu a concessão dos benefícios 

da justiça gratuita. Sustenta que é servidora pública municipal e que de 

posse de seu contracheque, verificou descontos realizados pela parte 

requerida, a título de cartão de crédito, porém, assevera que jamais 

contratou tal serviço. Destacou que buscou informações junto à parte 

requerida, quanto ao valor do contrato, prazo de duração, data de 

celebração, cuja informação foi obtida após reclamação junto ao Banco 

Central do Brasil, obtendo a cópia do contrato. Enfatizou que foi ludibriada, 

visto que o contrato é extremamente confuso, não cumprindo o dever de 

informação e transparência. Elucidou que foi ofertado e contratado 

empréstimo consignado e o banco requerido averbou o empréstimo junto 

ao Estado de Mato Grosso, para desconto em folha, como cartão de 

crédito rotativo, nunca recebido e/ou tampouco utilizado. No mérito, 

postulou pela inversão do ônus da prova e a intimação da parte requerida 

para exibir os originais dos contratos de Empréstimo Consignado de 

Cartão de Crédito Fraudulento, denominado BANCO BMG CARTÃO DE 

CRÉDITO, e a respectiva autorização para desconto em folha, para fins de 

perícia grafotécnica, bem como, para que exiba os comprovantes de 

créditos realizados em favor da requerente referente a cada contrato. 

Elucidou sobre a proteção contratual. Pugnou pela condenação da parte 

requerida na repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 42, 

parágrafo único do CDC e na indenização, a título de danos morais, no 

valor correspondente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Requereu em sede 

tutela de urgência que a parte requerida se abstenha de efetuar desconto 

em folha de pagamento referente as parcelas, identificadas como BANCO 

BMG CARTÃO DE CRÉDITO. Pugnou pela revisão do contrato para 

reconhecer como legítima única e tão somente a operação de empréstimo 

consignado, declarando nula a cláusula que prevê adesão ao malfadado 

Cartão de Crédito. Afirmou não ter interesse para realização de audiência 

de conciliação. Instruiu seu pedido com documentos no id. Núm. 26035948 

- Pág. 1 / id. Núm. 26035963 - Pág. 3. A justiça gratuita foi concedida nos 

termos da decisão de id. Núm. 26066130 - Pág. 1, com o indeferimento da 

tutela de urgência. No id. Núm. 26965697 - Pág. 1 a parte requerida 

pugnou pela juntada da habilitação processual. Em resposta, apresentou 

contestação no id. Núm. 26965728 - Pág. 1, fazendo uma síntese da inicial. 

Preliminarmente, requereu a inépcia da inicial, ante a ausência de 

procuração juntada nos autos. Postulou pelo reconhecimento da prejudicial 

de mérito de prescrição do direito, com a extinção do processo. No mérito, 

fez em síntese da sua realidade fática. Sustentou a inexistência de danos 

morais. Rebateu o valor a ser arbitrado a título de danos morais. Afirmou 

sobre a validade e os efeitos do contrato celebrado. Enfatizou a ausência 

de danos materiais. Asseverou sobre a impossibilidade da repetição de 

indébito em dobro. Sustentou sobre os valores liberados em decorrência 

do contrato. Aduziu sobre a inviabilidade da inversão do ônus da prova. 

Rogou pelo reconhecimento da prejudicial e a improcedência da ação. 

Juntou documentos de ids. Núm. 26965730 - Pág. 1 / Núm. 26966751 - 

Pág. 24. A autora apresentou réplica à contestação de id. Núm. 28237832 

- Pág. 1 ratificou os pedidos da inicial. Vieram-me conclusos os autos para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se a presente de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada contra 

Banco Bmg S/A, no qual pretende a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita e a tutela de urgência para que o requerido se abstenha de 

efetuar desconto em folha de pagamento referente as parcelas 

identificadas como BANCO BMG CARTÃO DE CRÉDITO; a inversão do 

ônus da prova; a exibição dos contratos de Empréstimo Consignado de 

Cartão de Crédito Fraudulento, denominado BANCO BMG CARTÃO DE 

CRÉDITO, da respectiva autorização para desconto em folha, para fins de 

perícia grafotécnica, dos comprovantes de créditos realizados em favor 

da requerente; a repetição de indébito em dobro e a condenação em 

indenização por danos morais. Por seu turno, o requerido preliminarmente, 

requereu a inépcia da inicial ante a ausência de procuração juntada nos 

autos. Postulou pelo reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição 

do direito, com a extinção do processo. Sustentou a legalidade do contrato 

de cartão de crédito e impugnou os pedidos do autor. Compulsando os 

autos, como as razões explanadas pelas partes, denotam-se que o feito 

independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria 

discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos 

autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, 

julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo 

Código de Processo Civil. De início, cumpre enfatizar ser dispensável a 

inversão do ônus da prova, por tratar de matéria de direito e documental 

que já estão nos autos, pronto o feito para julgamento. Inicialmente, passo 

a análise da preliminar e da prejudicial de mérito arguida em sede de 

defesa. No tocante a arguição de inépcia da inicial, ante a ausência de 

procuração juntada nos autos, tal não merece prosperar. Isso porque, 

conforme observa-se nos autos, a procuração e o substabelecimento 

foram devidamente colacionados nos ids. Núm. 26035948 - Pág. 1 e Núm. 

31261546 - Pág. 1, respectivamente. Rejeito. Sobre a prescrição, é cediço 

que o contrato de cartão de crédito é obrigação de trato sucessivo, que 

se prolonga no tempo, mediante prestações periódicas ou reiteradas, 

principalmente do caso dos autos, onde os descontos são relativos ao 

mínimo do cartão de crédito. Sob essa ótica, o termo inicial da prescrição é 

a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a 

obrigação de trato sucessivo. Uma vez que, como afirmado pelo próprio 

requerido, que as faturas continuam a ser descontadas na folha do autor, 

não há que falar em prescrição. Rejeito. Em matéria de fundo, denota-se 

que o contrato questionado foi acostado nos autos no id. Núm. 26035950 - 

Pág. 1 pela parte autora e no id. Núm. 26965730 - Pág. 1 pela parte 

requerida, dispensando o original por excesso de formalismo 

considerando que a parte autora não questiona a assinatura, mas sim, ter 

formalizado contrato de empréstimo e não de cartão de crédito. 

Analisando o referido contrato, que foi anuído expressamente pela autora, 

onde resultou as faturas juntadas no id. Núm. 26965731 - Pág. 1 / Pág. 24, 

e pela TED no id. Núm. 26966746 - Pág. 1. É sabido que na ação 

declaratória o autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato 

constitutivo do débito, ao contrário do réu que deverá provar esse fato. 

Patente, que no caso, tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

mesmo tratando-se de contrato bancário, pois se o produto é um bem 

jurídico que é fornecido pelo banco (fornecedor) ao tomador do crédito 

(consumidor), como destinatário final (do crédito), diante da interpretação 

dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, não resta dúvida sobre a sua 

incidência, nesta espécie de contrato e súmula 297 do STJ. No caso, 

depara que as razões postas na inicial não têm prevalência, pois a simples 

análise no Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para 

Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha – n.º 

da adesão 23901706 (id. Núm. 26035950 - Pág. 1), denota que foi regular 

e devida a contratação entre as partes de cartão de crédito. Tanto que a 

parte do contrato que fez consignar o valor, taxas de juros e demais 

dados contratuais se deu no item – IV Características da Operação Cartão 

BMG CARD. Ademais, TEDs correspondentes a saque desconstitui 

qualquer relação com contrato de empréstimo consignado. O contrato foi 

devidamente assinado pelo autor, ou seja, este tinha conhecimento da 

contratação do cartão de crédito consignado mediante saque dos valores 

pelo cartão. Ainda consta de forma expressa, no item X - Autorização de 

desconto na minha remuneração/salário (id. Núm. 26965730 - Pág. 4), a 

forma que ocorreria os descontos mensais a serem efetivados na 

remuneração da parte requerente, correspondente ao valor mínimo 

indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado. Nesses 

termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato 

firmado em empréstimo consignado, considerando que houve anuência 

expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como 

pode constatar no id. Núm. 26035950 - Pág. 5. Pelas mesmas razões não 

há como cancelar a cobrança autorizada pela própria parte autora ou 

declarar nulidade do contrato. Quanto à indenização por danos morais, 

somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos 

legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, 

aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, 

reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro). No caso, 

os danos morais, não restou configurado, sequer ofensa a direito de 

personalidade que justificasse o pagamento da indenização. Sabemos que 

o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem 

da pessoa está amparada pela Lei Civil Brasileira. Entretanto, nenhum dos 

pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a 

reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação 

voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação 

civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não 

praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 
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Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e 

Pedido de Tutela Antecipada e NÃO ACOLHO o pedido inicial, com fulcro 

no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil. Isento a 

parte autora das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, nada sendo 

requerido arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 29 de abril de 2020. 

Juiz(a) de Direito

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006576-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023655-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO VERAS OTACIO (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, 29 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: 1026236-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUDINEY JOSE DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EGBERTO HERNANDES BLANCO OAB - SP89457 (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para manifestar sobre a proposta de 

acordo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1040045-93.2018.8.11.0041

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:

RUDINEY JOSE DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora para manifestar sobre a proposta de 

acordo, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000010-91.2018.8.11.0041

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:

PATRICIA BUENO MUSSI (REU)

BUENO MUSSI & CIA LTDA - ME - 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, 29 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: 1023610-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA CORREIA DA COSTA (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 
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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, 29 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: 1015338-90.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. M. D. P. S. (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, 28 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: 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)

 

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, 29 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Embargado, via advogado constituído nos autos do 

processo de Execução em apenso, para apresentar impugnação, no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005655-63.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES (AUTOR(A))

G C NEVES & NEVES LTDA - ME (AUTOR(A))

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES (AUTOR(A))

CLARICE TARDIM BRANDENBURGER MESQUITA BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI OAB - MT20919/O 

(ADVOGADO(A))

NICOLE JAHN LOCKS OAB - SP321684 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1005655-63.2019.8.11.0041 AUTOR(A): G C NEVES & NEVES LTDA - ME, 

GILCIMEIRE CARNEIRO NEVES, CLARICE TARDIM BRANDENBURGER 

MESQUITA BORBA, GEALOEDERSON CARNEIRO NEVES 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 
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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 os extratos 

e resumos mensais dos gastos com folha de pagamento pessoal juntados 

pelos Embargantes não configuram documento hábil a demonstrar a 

hipossuficiência da pessoa jurídica pois não indica a ocorrência de 

prejuízo durante os meses relatados. Ademais, o valor do contrato 

discutido nos presentes autos de aproximadamente R$ 180.000,00 é 

totalmente incompatóvel com os realmente necessitados que precisam do 

benefício legal. 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, 27 de abril de 2020. 

(Documento assinado eletronicamente) ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz 

de Direito

Intimação 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)

 

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, 29 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015272-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHOS ACESSORIOS LTDA - ME - 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, 29 de abril de 2020. Gestor Judiciário Autorizado 

pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Certidão Certifico que 

o valor da causa foi retificado, conforme decisão de id. 19547777. 

Certifico, ainda, que procedo a intimação da parte autora para recolher as 

custas complementares, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 29 de abril de 

2020. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1057567-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON LUIZ MAGALHAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação, no prazo de 15 dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028433-95.2017.8.11.0041

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:

MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

CLEIA GONCALVES DA SILVA PORTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 
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do Processo: 1028433-95.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: MERCANTIL DE PECAS LTDA - ME, CLEIA 

GONCALVES DA SILVA PORTO Vistos. Processo pendente de vinculação 

das custas e taxa judicial. Por esta razão, no prazo de quinze (15) dias 

(ar t .  290 do NCPC) real ize o Exequente a  dev ida 

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. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 19 de setembro 

de 2017 JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1022106-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PARA A PARTE AUTORA NO PRAZO LEGAL IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1029540-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA MASCENO SOUTO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação do Requerido para apresentar contrarrazões de 

apelação, no prazo de 15 dias.

Citação

Citação 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)

 

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. 1002150-35.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 12.231,29 ESPÉCIE: [Alienação Fiduciária]->BUSCA E 

APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: OMNI FINANCEIRA S/A Endereço: 

AVENIDA SÃO GABRIEL, 555, 5 andar, JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO - 

SP - CEP: 01435-001 POLO PASSIVO: Nome: GUSTAVO SOARES 

AMBROSIO Endereço: RUA SORRISO, 167, Qd 09, DOUTOR FÁBIO LEITE, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78052-085 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: O Réu emitiu Cédula de 

Crédito Bancário nº 1.00340.0000533.14, em 28/11/2014, no valor de R$ 

10.500,00, que deveria ser paga em 48 parcelas de R$ 492,81, 

vencendo-se a primeira em 28/12/2014 e a última em 28/11/2018. Para 

garantir o pagamento da dívida, o Réu alienou fiduciariamente à Autora o 

veículo: MARCA/MODELO: VOLKSWAGEN/BORA 2.0MI GAS. 4P 

(COMPLETO) TIPO:1 ANO:2001 COR: AZUL PLACA: JZH2782 CHASSI: 

3VWSA49M71M222937 Ocorre que o Réu não cumpriu com o acordado, 

dando ensejo a uma dívida de R$ 10.895,90 (dez mil, oitocentos e noventa 

e cinco reais e noventa centavos), o qual quedou-se inerte diante da carta 

registrada com aviso de recebimento. DECISÃO: Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem 

móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservaçãoRessalte-se que se o 

bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. 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 Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2017 JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS 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, 29 de abril de 2020. 

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

Citação 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)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

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

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 EDITAL DE CITAÇÃO Prazo do Edital: 30 

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

NUNES DE FIGUEIREDO PROCESSO n. 1010510-56.2017.8.11.0041 Valor 

da causa: R$ 41.839,94 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: SICREDI CENTRO NORTE 

Endereço: AV MATO GROSSO, 1157, CIDADE NOVA, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: KAR ACESSORIOS 

EIRELI - EPP Endereço: AVENIDA CARMINDO DE CAMPOS, 2904, Sala 03, 

DOM AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-020 Nome: ALESSANDRA 

ARISSA KAWASAKI Endereço: RUA QUIOTO, 64, JARDIM SHANGRI-LÁ, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78070-180 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, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 41.839,94 e dos honorários advocatícios de 

5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa. No mesmo prazo, 

poderá o requerido(a) interpor embargos, que se processarão nos 

mesmos autos, independentemente de penhora, e suspenderão a eficácia 

do mandado monitório, 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 é credora de R$ 41.839,94 (quarenta e um 

mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), 

decorrente do Adiantamento a Depositante n.º 00000000000000338063, 

oriundos da conta corrente n.º 33806-3, mediante liberação de crédito via 

senha pessoal e intransferível, conforme extrato que demonstra a 

disponibilização do crédito, sendo este não contestado, bem como Cartão 

de Crédito n.º 4960 **** **** 0102 (0004 **** **** 0003), de titularidade da 

requerida. A credora buscou todas as vias amigáveis a fim de compor 

com o requerido, sem sucesso, não lhe restando outra saída senão a 

busca da tutela jurisdicional. 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 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. 

ALEX NUNES DE FIGUEIREDO Juiz de Direito ADVERTÊNCIAS À PARTE: 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). CUIABÁ, 29 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023610-15.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDINALVA CORREIA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1023610-15.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: 

LINDINALVA CORREIA DA COSTA Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 
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devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. 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 Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. A Secretaria certifique-se o correto recolhimento das custas 

e taxa judicias, confrontando-se o valor atribuído à causa e os dados das 

respectivas guias, promovendo-se os atos pertinentes caso incorretos, 

por meio de atos ordinatórios. Intime-se. Cuiabá/MT, 6 de abril de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1035964-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILE FRANCISCA DIAS MARINHO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (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. 

1035964-67.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Aguarde-se na 

Secretaria decisão final nos autos da mencionada Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito de n. 1009022-66.2017.8.11.0041, em trâmite 

perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, posto que afeta o 

julgamento da presente demanda. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 28 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: 1037088-85.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON CARLOS KLASNER OAB - MT25868/O (ADVOGADO(A))

Heber Aziz Saber OAB - MT9825-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 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))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1037088-85.2019.8.11.0041 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, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018280-95.2020.8.11.0041

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:

MARCIA FERREIRA OTONI FERRER (REU)

CELSO MARQUES FERRER (REU)

ETHOS LOCADORA E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - EPP (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018280-95.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1001167-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA COSTA MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1001167-65.2019.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA DA COSTA MENEZES 

Decisão Interlocutória 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 – Indefiro 

o pedido de consulta de dados cadastrais as empresas Semparar e 

Conectar, tendo em vista que este Juízo não possui convênio com os 

referidos sistemas. II – Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo 

Sistema Infojud (Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud da 

requerida: - Maria da Costa Menezes, CPF n. 000.724.051-12. Assim, visto 

que as respostas acima acompanham esta decisão, intime-se o 

requerente para se manifestar e dar andamento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 24 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: 1012102-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO PINTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1012102-04.2018.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 31179102, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento, tendo em vista a ausência dos requisitos constantes no 

art. 846, do CPC. III – Autorizo a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente 

para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer 

meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. V – Após, 

desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação de Id 

26286846, aditando-o quanto ao atual endereço do requerido declinado ao 

Id 31179102, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 28 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: 1059216-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS OAB - MT8586-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: 1059216-02.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Defiro o pedido de 

Id 28873354, desentranhe-se o mandado de busca, apreensão e citação 

de Id 24642908, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, 

do CPC. II – Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça junto ao Id 24231666 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado, consoante petição de Id 28873354. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1036081-58.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-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. 

1036081-58.2019.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Especifiquem as partes 

as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 10 

(dez) dias. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016909-96.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARAGUATINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016909-96.2020.8.11.0041. Vistos etc. Tendo em vista que em 

busca ao site do TJ/MT (aba – guias arrecadadas), não constam como 

arrecadadas as guias acostadas aos autos junto ao Id 31298537 - pág. 1, 

intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da 

inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1003448-62.2017.8.11.0041

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:

EURIDES CANDELARIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003448-62.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 31179104, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento, tendo em vista a ausência dos requisitos constantes no 

art. 846, do CPC. III – Autorizo a utilização de reforço policial para 

cumprimento da ordem judicial, se necessário. IV – Intime-se o requerente 

para providenciar o recolhimento do depósito da diligência ou fornecer 

meios ao Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. V – Após, 

desentranhe-se novamente o mandado de busca, apreensão e citação de 

Id 26607204, ficando autorizado o meirinho dos benefícios do art. 212, do 

CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 28 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: 1018360-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA MARIA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018360-59.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

somente para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção 

e arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035552-39.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DIVINA OLIVEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1035552-39.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – Indefiro o pedido de 

citação por hora certa de Id 31181343, pela ausência dos requisitos 

constantes no art. 252, do CPC. II – Comprovante do pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao Id 31181344 - pág. 1, para o 

devido cumprimento de mandado. III – Desentranhe-se o mandado de 

citação e intimação de Id 28594126, aditando-o quanto ao atual endereço 

da executada declinado ao Id 31181343, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1012454-88.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA GUIA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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: 

1012454-88.2020.8.11.0041. AUTOR: MARCOS DA GUIA LEITE REU: ITAU 

UNIBANCO S/A Despacho Vistos etc. Diante da informação constante de 

ID 31543589, aguarde-se o julgamento do recurso de Agravo de 

Instrumento sob n. 1008825-35.2020.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 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: 1009766-56.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY QUEIROZ BORBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1009766-56.2020.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: KENNEDY QUEIROZ BORBA Despacho Vistos etc. Mantenho 

a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o 

julgamento do recurso de Agravo de Instrumento sob n. 

1008750-93.2020.8.11.0000. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 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: 1019802-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE (EXECUTADO)

EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL SAFIR LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1019802-02.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: EMPORIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS AL 

SAFIR LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO SANTOS COSTA MAYMONE, 

ISABEL ANTUNES DE CAMPOS MAYMONE Despacho Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico nas certidões juntadas pelo exequente 

que alguns imóveis indicados não são de propriedade dos executados. 

Diante disso, intime-se o exequente para regularizar o seu pedido de 

penhora constante de ID 29959683, acerca dos bens imóveis indicados 

junto as certidões de ID 29961053 – pág. 01/70, informando os bens 

corretos para análise do pleito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido. Após, certifique o necessário e retornem os 

autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. AT/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1033498-71.2017.8.11.0041

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:

H.M.R. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA - ME (REU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (REU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016621-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

B K B FONTES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT12550-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT19493-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos aferi que 

trata-se os presentes autos de ação executiva contendo litisconsórcio 

passivo, aferi ainda que a parte executada : LORENNA BIASUZ 

COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME/B K B FONTES ME compareceu 
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espontaneamente aos autos encartando os embargos à execução que 

desentranhados foram distribuídos em apenso sob o nº 1003246-51, 

contudo constatei que a parte executada: RAMIRO AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO não foi citada, bem como não consta qualquer procuração em 

que constitua advogado nos autos, portanto a penhora realizada trata-se 

em verdade de arresto, assim sendo impulsiono os autos para expedição 

de matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar 

nos autos sobre o ora relatado, a fim de providenciar a citação e intimação 

do executado: RAMIRO AUGUSTO DE FIGUEIREDO, NO PRAZO DE 10 

(dez) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247/PRES TJMT, sob pena de desistência da referida parte.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016480-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DAVI CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

WELLINGTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª 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) REU: BANCO DO 

PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO . CUIABÁ, 14 de fevereiro 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028221-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (REU)

 

CERTIDÃO 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 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008607-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA FRANCISCA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que o recurso de apelação foi protocolizado 

tempestivamente, e há pedido de justiça gratuita. Nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para a 

parte apelada se manifestar sobre o Recurso de Apelação, dentro do 

prazo legal obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021220-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que nesta data junto a estes autos a Carta 

Precatória encaminhada pela Comarca de Poconé/MT, desta feita 

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 quanto 

a referida CP.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023825-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA THAME GUIMARAES (INVENTARIANTE)

PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES (ESPÓLIO)

 

CERTIDÃO Tendo em vista a não publicação da Decisão proferida nos 

autos até a presente data, promovo sua publicação cujo teor vem a seguir 

transcrito: Vistos etc. Cumpra o exequente, imediatamente, a decisão 

contida no Id 10773380. Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias, concedido 

na referida decisão, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se, 

servindo a publicação desta decisão como intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023825-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA THAME GUIMARAES (INVENTARIANTE)

PAULO NAZARENO RORIZ GUIMARAES (ESPÓLIO)

 

CERTIDÃO 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 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007499-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN (EMBARGANTE)

RODRIGO TREVISAN (EMBARGANTE)

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EMBARGANTE)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX VIEIRA PASSOS OAB - MT17731-O (ADVOGADO(A))

WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS OAB - MT14974-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

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

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar as partes para manifestarem interesse no prosseguimento 

da demanda, no prazo de 05 (cinco) dias obedecida a suspensão de 

prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, sob pena de 

arquivamento dos autos no estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027072-72.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENIRA MAGALHAES DA SILVA (REU)

 

CERTIDÃO 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 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1047084-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADESON DA SILVA EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça para CITAÇÃO, no prazo 

de 05 (cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281, sob pena de REVOGAR A LIMINAR 

anteriormente concedida e extinção dos autos nos termos do Art 485 do 

NCPC, bem como para proceder a complementação das diligências do Sr. 

Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018436-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB SHOWS E ENTRETENIMENTO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora 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: 1022283-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANCLEY DARYEL RODRIGUES MIRANDA (REU)

KI SABOR LTDA - ME (REU)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar 

sobre a certidão NEGATIVA do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) 

dias, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas portarias/PRES 

TJMT 247, 249 e 281, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038993-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GEORGINA SILVA DE LARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 

56/2007 da CGJ, tendo em vista aos ditames inerentes ao procedimento 

próprio contido no Decreto-Lei 911/69, pois consta na leitura do Art. 3º §3º 

da referida norma que o prazo para a apresentação da resposta será de 

15(quinze) dias da execução da liminar, feito ainda não realizado nestes 

autos; conquanto consta EM PRELIMINAR a alegação de CARÊNCIA DA 

AÇÃO, desta feita impulsiono os autos para intimar a parte autora 

manifestar nos autos quanto ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias 

obedecida a suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 

247, 249, sob pena de concordância; bem como se rechaçada a preliminar 

arguida, para 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; ” bem ainda 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029925-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES DE MERQUIADES CALHAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029925-25.2017.8.11.0041. Vistos etc. Indefiro o pedido do 

exequente contido na petição de Id 31474629, pelos mesmos fundamentos 

já elucidados na decisão de Id 30820227. Assim, aguarde-se o retorno 

dos prazos processuais, na forma determinada na decisão de Id 

30820227, bem ainda, proceda o banco exequente à tentativa de 

satisfação do crédito através de outras buscas de bens possíveis 

existentes no ordenamento jurídico. Após, retornem os autos em 

conclusão. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 29 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: 1014802-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1014802-21.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - EPP Despacho Vistos etc. I 

– Cumpra-se, imediatamente, com o determinado no item I da decisão 

constante de ID 18115568, promovendo as alterações necessárias. II – 

Defiro a consulta de informações Cadastrais pelo Sistema Infojud 

(Delegacia da Receita Federal) e Sistema BacenJud dos executados: - T. 

F. A da Cunha & Cia Ltda - EPP, CNPJ n. 22.476.950/0001-20; - Tereza 

Flávia Almeida da Cunha, CPF n. 010.320.711-25. Assim, visto que as 

respostas acima acompanham esta decisão, intime-se o exequente para 

se manifestar e dar andamento ao feito, providenciando às citações dos 

executados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016316-72.2017.8.11.0041

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:

PAULO DE TARSO VILELA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1016316-72.2017.8.11.0041. AUTOR(A): SICREDI CENTRO NORTE REU: 

PAULO DE TARSO VILELA Despacho Vistos etc. I – Indefiro novamente o 

pedido de consulta de dados cadastrais junto ao sistema Renajud, visto 

que este sistema destina-se às restrições judiciais de veículos e não à 

consulta de endereços. II – Tendo em vista a consulta realizada junto ao 

Sistema Infojud na decisão constante de ID 23077139, defiro a consulta 

dos dados cadastrais do requerido pelo sistema Bacenjud, e para tanto, 

procedo à consulta: - Paulo de Tarso Vilela – CPF nº 406.519.241-20. 

Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

requerente para que se manifeste e dê andamento ao feito, procedendo à 

citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025729-41.2019.8.11.0041

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:

MANOEL MENDES XAVIER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1025729-41.2019.8.11.0041. 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 - Indefiro o pedido de consulta de dados cadastrais ao Siel, 

visto que este juízo não possui convênio com o referido sistema. III - Tendo 

em vista que no sistema Infoseg não se tem mais acesso para consulta de 

dados cadastrais, defiro a consulta dos dados cadastrais do requerido 

pelos Sistemas Infojud (Delegacia da Receita Federal), e Bacenjud, e para 

tanto, procedo à consulta: - Manoel Mendes Xavier - CPF nº 

015.505.441-44. Assim, visto que a resposta acima acompanha esta 

decisão, intime-se o requerente para que se manifeste e dê andamento ao 

feito, procedendo à citação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, 

consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário. 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032234-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA DOURADO DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002151-20.2017.8.11.0041

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:

SANDRA PEDROSA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIFICO que o recurso de apelação foi protocolizado 

tempestivamente, e há pedido de justiça gratuita, haja vista não constar 

deferimento de justiça gratuita na sentença proferida. Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos 

para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso de Apelação, dentro 

do prazo legal, obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010808-48.2017.8.11.0041

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:

REGINALDO JOSE RODRIGUES (EXECUTADO)

UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCAO CIVIL 

EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a 

fim de intimar a parte REQUERIDA para manifestar nos autos quanto ao 

contido na petição da parte exequente de ID 31517475 NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, obedecida a suspensão de prazo imposto pela portaria 

247,249 e 281/PRES TJMT, sob pena de CONCORDÂNCIA TÁCITA e 

certificação do decurso de prazo e imediata conclusão dos autos no 

estado em que se encontra.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO
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Processo Número: 1012563-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BELCHIOR (AUTOR(A))

BELKA - COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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))

 

CERTIDÃO Certifico e dou que os Embargos de Declaração com efeitos 

infringentes são tempestivos. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, tendo em tratar-se de Embargos com 

efeitos infringentes, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte REQUERIDA para manifestar nos autos 

quanto ao referido Embargo de ID 31418059. no prazo legal obedecida a 

suspensão de prazos imposto pelas Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020159-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1020159-79.2016.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Diante da certidão 

de ID 8785069, consoante dados informados pelo executado no ID 

6842270, expeça a Secretaria alvará, em favor do executado, do valor 

penhorado e aqui liberado, com os rendimentos creditados no período, 

conforme item II da decisão de ID 8759093 de 07/07/2017. II – Para que 

seja analisado o pedido de ID 9085689, novamente, intime-se o exequente 

para se manifestar sobre o resultado da consulta no Sistema Renajud 

anexa ao ID 6687518, realizada em nome dos executados, bem como 

conforme ID’s 4993761 e 5076457, e também quanto às manifestações 

dos executados nos ID’s 6841608, 6841871, 6841885, 6842113 e 

6842155, em 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 22 de agosto de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020159-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

WENDER MOURA GOMES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT OAB - MT19571-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de SUSPENSÃO 

deferido na decisão de ID 31283387 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos para intimar as partes 

para informar quanto ao cumprimento integral do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias obedecida a suspensão de prazos imposto pelas 

Portarias/PRES TJMT 247, 249 e 281. .

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018450-67.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO PEREIRA MULATO (REU)

M. A. P. MULATO - ME (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018450-67.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008875-35.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LYGIA MAURA FONTOURA CAMPANHA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1008875-35.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 29 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: 1018493-04.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL RODRIGUES PRATES 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: 1018493-04.2020.8.11.0041. Vistos etc. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas 

e taxas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e 

arquivamento do feito. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1044515-36.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE ARAUJO SIMOES PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR BENEDITO LEITE OAB - MT27059/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1044515-36.2019.8.11.0041. REQUERENTE: FABIANE ARAUJO SIMOES 

PASSOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO 

Despacho Vistos etc. Tendo em vista a inclusão do andamento em pauta 
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para julgamento de mérito do Conflito de Competência sob n. 

1000781-27.2020.8.11.0000, deixo de analisar por ora o pedido de tutela 

de urgência constante na exordial e ID 31272495, aguarde-se na 

Secretaria o julgamento final do referido Conflito de Competência. Após, 

retornem os autos com urgência Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002506-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO CERTIDÃO 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, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, haja vista já 

constar a citação nos autos, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036600-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ALVES DE VASCONCELOS (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 

da CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016480-66.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DAVI CAMPOS SILVA (AUTOR(A))

WELLINGTON JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO PROGRESSO S/A - EM LIQUIDACAO (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: 1016480-66.2019.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Expurgos Inflacionários Sobre 

Saldo de Caderneta de Poupança no Plano Collor I e II (Com Pedido 

Incidental para Exibição de Documento) ajuizada por Elaine Davi Campos 

Silva e Wellington José da Silva contra Massa Falida - Banco do Progresso 

S/A. O feito foi sentenciado, Id 30727030, tendo sido julgado extinto sem 

resolução de mérito, tendo o Juízo declarado os autores carecedores da 

ação de cobrança de expurgos inflacionários sobre saldo de caderneta de 

poupança no Plano Collor I e II (com pedido incidental para exibição de 

documento) diante do reconhecimento da ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que 

carecem os autores de interesse processual. II – Insatisfeitos, Elaine Davi 

Campos Silva e Wellington José da Silva apresentaram na petição de Id 

31310023, Embargos de Declaração da sentença proferida no Id 

30727030 alegando a existência de omissão pleiteando o acolhimento 

destes para suprir o ponto omisso e aclarar a r. decisão. Atendendo ao 

comando do art. 1024 do CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Fundamento e Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os 

embargos declaratórios têm finalidade de completar uma decisão omissa 

ou, ainda aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm 

caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou 

aclaratório”. (Código de Processo Civil Anotado, Editora Revista dos 

Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de irresignação no tocante a 

suposta omissão existente na sentença proferida no Id 30727030. 

Argumenta o embargante que o Juízo entendeu pela falta de um dos 

elementos essenciais à ação, aduzindo que os autores não apresentaram 

aos autos documentação mínima necessária a comprovar a relação 

jurídica entre as partes. Todavia, entendem os embargantes que a referida 

documentação deveria ter sido apresentada pelo banco requerido, 

consequência da inversão do ônus da prova postulado. Explicando ainda 

que por esse motivo ajuizou pedido incidental de exibição de documentos. 

Apesar dos substanciosos argumentos dos embargantes, não vejo como 

acolher seu pedido. Compulsando os autos observo que pretendem os 

embargantes a reapreciação dos autos, conforme fundamento da 

sentença embargada, ressalto que é matéria já abordada e esgotada na 

referida sentença. Com efeito, seus argumentos tratam exatamente da 

matéria discutida na sentença, almejando sua modificação. Verifico assim 

que os embargos, em verdade, não apontam omissão, contradição, 

obscuridade ou erro material específico e de forma objetiva que exijam 

reparos, constituindo meio inadequado para a obtenção de um novo 

julgamento da questão já analisada. Cito jurisprudência do e. STJ, neste 

sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformidade com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, razão pela qual 

é inteiramente aplicável a orientação segundo a qual não viola o art. 535 

do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, a decisão que, 

mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos 

trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. É nítido o intuito 

protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da penalidade prevista 

no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do valor corrigido da causa. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 1926 / RS, Rel Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 25/08/2004). Colaciono ainda 

julgado dos tribunais pátrios, neste exato sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração 

apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não 

sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a omissão apontada, de forma a vir justificar a modificação da sentença, 

ou a necessidade de esclarecer os termos da mesma. Reafirmo, a 

modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 
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modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do recurso 

cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios 

e rejeito os mesmos. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo, após, 

certifique-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1017927-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017927-55.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Ilza Maria da 

Silva Hungria ingressou com Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais 

c/c Repetição de Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela em face 

de Banco Bonsucesso S/A. Afirma a requerente que é aposentada, em 

2015 realizou junto ao requerido empréstimo consignado e, 

posteriormente, outros dois empréstimos. Entretanto, constatou que em 

seu holerite os descontos estão sendo realizados com a denominação 

cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido para saber se 

não havia encerrado o contrato e o motivo de ser denominado cartão de 

crédito, porém, não prestou qualquer informação à requerente. Aduz que 

não contratou cartão de crédito e sim empréstimo consignado em folha de 

pagamento. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão dos descontos na folha de pagamento da 

requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja negativado seu 

nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a inversão do 

ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. 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). Pugna a requerente, em sede de antecipação de tutela, a 

suspensão dos descontos em sua folha de pagamento referente ao 

cartão de crédito e que não seja negativado seu nome. Temos que, para a 

exclusão dos 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. Assim, 

quanto ao pedido de suspensão dos descontos em folha de pagamento, 

referentes ao empréstimo consignado/cartão de crédito, tenho que 

referida prática não é obrigatória, mas decorrente do pacto firmado pelas 

partes, em que a requerente autoriza os débitos. Desta forma, ante a não 

coercitividade dos descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que 

o pagamento do cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do 

vencimento da fatura, ou parceladamente quando a administradora do 

cartão estipula um valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao 

saldo remanescente, o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte 

excedente do mínimo, porém, no pagamento do saldo incidirão juros 

conforme já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, que até editou a 

Súmula 282 sobre a matéria, afirmando que as empresas administradoras 

de cartão de crédito são equiparadas as instituições financeiras e a elas 

se aplicam o mesmo regramento quanto aos juros. “As empresas 

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por 

isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações 

da Lei de Usura.” Ainda não merece prosperar tal pretensão visto que a 

simples propositura de ação revisional não elide a mora do devedor, 

conforme preceitua a Súmula n. 380 STJ: "A simples propositura da ação 

de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor." Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. 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. Proceda a Secretaria 

à anotação de prioridade de tramitação, consoante estabelece a Lei 

12.008/2009. Intimem-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014640-84.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014640-84.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Remetam-se 

os presentes autos ao Juízo da 10ª Vara Cível desta Capital, para 

apreciação e julgamento dos Embargos de Declaração (ID 31035245) 

opostos contra decisão (ID 30815734) proferida por aquele Juízo. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017944-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA OAB - MT11092-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1017944-91.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Ilza Maria da 

Silva Hungria ingressou com Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais 

c/c Repetição de Indébito com Pedido de Antecipação de Tutela em face 

de Banco BMG S/A. Afirma a requerente que é aposentada, em 2009 

realizou junto ao requerido empréstimo consignado. Entretanto, constatou 

que em seu holerite os descontos estão sendo realizados com a 

denominação cartão de crédito. Que entrou em contato com o requerido 

para saber se não havia encerrado o contrato e o motivo de ser 

denominado cartão de crédito, porém, não prestou qualquer informação à 

requerente. Aduz que não contratou cartão de crédito e sim empréstimo 

consignado em folha de pagamento. Assim, requer a concessão de tutela 

antecipada para determinar a suspensão dos descontos na folha de 
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pagamento da requerente, no tocante ao cartão de crédito, que não seja 

negativado seu nome, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a 

inversão do ônus da prova. É o relatório. Fundamento e Decido. 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). Pugna a requerente, em 

sede de antecipação de tutela, a suspensão dos descontos em sua folha 

de pagamento referente ao cartão de crédito e que não seja negativado 

seu nome. Temos que, para a exclusão dos 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. Assim, quanto ao pedido de suspensão dos 

descontos em folha de pagamento, referentes ao empréstimo 

consignado/cartão de crédito, tenho que referida prática não é obrigatória, 

mas decorrente do pacto firmado pelas partes, em que a requerente 

autoriza os débitos. Desta forma, ante a não coercitividade dos 

descontos, incabível o seu cancelamento. É cediço que o pagamento do 

cartão de crédito pode ser feito integralmente na data do vencimento da 

fatura, ou parceladamente quando a administradora do cartão estipula um 

valor mínimo a ser pago no prazo limite e, quanto ao saldo remanescente, 

o usuário poderá, a cada vencimento, adiar a parte excedente do mínimo, 

porém, no pagamento do saldo incidirão juros conforme já pacificado no 

Superior Tribunal de Justiça, que até editou a Súmula 282 sobre a matéria, 

afirmando que as empresas administradoras de cartão de crédito são 

equiparadas as instituições financeiras e a elas se aplicam o mesmo 

regramento quanto aos juros. “As empresas administradoras de cartão de 

crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios 

por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura.” Ainda não 

merece prosperar tal pretensão visto que a simples propositura de ação 

revisional não elide a mora do devedor, conforme preceitua a Súmula n. 

380 STJ: "A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 

a caracterização da mora do autor." Por todo exposto, indefiro, por ora, a 

antecipação da tutela, consoante artigo 300 do CPC. 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. Proceda a Secretaria à anotação de prioridade 

de tramitação, consoante estabelece a Lei 12.008/2009. Intimem-se. 

Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018028-92.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018028-92.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Determino o 

cancelamento da distribuição dos presentes autos, tendo em vista a 

distribuição equivocada dos presentes autos a este juízo, pelo que consta 

na petição inicial direcionada ao Juizado Especial Cível, para que o 

requerente proceda à correta distribuição da ação. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

28 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: 1030943-81.2017.8.11.0041

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:

THULLIANA IZABELLA MODENA MARTIN (EXECUTADO)

CASA DO PET SHOP LTDA - ME (EXECUTADO)

CLAUDIO ROBERTO CASTRILLON DA FONSECA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1030943-81.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: CASA DO PET SHOP LTDA - ME, CLAUDIO ROBERTO 

CASTRILLON DA FONSECA, THULLIANA IZABELLA MODENA MARTIN 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Intime-se o exequente para manifestar 

sobre a certidões do Sr. Oficial de Justiça junto aos ID’s 24417201 e 

24417203, acerca da penhora do veículo e impossibilidade de avaliação 

em virtude da notícia de venda do bem, informando seu interesse no 

prosseguimento da penhora, requerendo o entender de direito, no prazo 

de 05 (cinco), sob pena de ser considerado desistente de tal 

bloqueio/penhora. II – 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 constante de ID 29878689, para localização de bens dos 

executados: - Casa do Pet Shop Ltda – ME (nome fantasia: Casa do Pet 

Shop) – CNPJ nº 06.985.041/0001-60; - Claudio Roberto Castrillon da 

Fonseca – CPF nº 828.152.591-68; - Thulliana Izabella Modena Martin – 

CPF nº 792.159.981-87. III – Intime-se o exequente para se manifestar 

sobre o resultado da consulta no Sistema da Delegacia da Receita Federal, 

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, 28 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: 1028349-94.2017.8.11.0041

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:

VL TUR EXCURSOES, VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

DEJANIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028349-94.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

notícia de descumprimento do acordo firmado entre as partes, constante 

do Id 30412045, passo à análise dos pedidos do exequente. I – 

Considerando o momento atual que a sociedade enfrenta, qual seja, a 

pandemia provocada pelo COVID – 19 (Novo Coronavírus), o impacto 
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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 arresto online de valores em contas 

bancárias, junto ao sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 30412045, de 

propriedade dos executados. II – Defiro o pedido do exequente, constante 

da petição de Id 30412045, para consulta de bens de propriedade do 

executado junto aos sistemas Infojud (Receita Federal) e Renajud 

(Detran/MT). E para tanto, procedo à consulta: - VL Tur Excursões 

Viagens e Turismo Eireli ME – CNPJ nº 16.757.337/0001-88 - Dejanir de 

Oliveira – CPF nº 230.450.191-53 Visto que a resposta acima acompanha 

esta decisão, intime-se o exequente para se manifestar, requerendo o que 

de direito, no prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009428-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIR RODRIGUES (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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1009428-82.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Remetam-se 

os presentes autos ao Juízo da 9ª Vara Cível desta Capital, para 

apreciação e julgamento dos Embargos de Declaração (ID 31007915) 

opostos contra decisão (ID 30489062) proferida por aquele Juízo. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004822-11.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANUARIO DIAS DE MOURA (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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004822-11.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Remetam-se 

os presentes autos ao Juízo da 9ª Vara Cível desta Capital, para 

apreciação e julgamento dos Embargos de Declaração (ID 31035625) 

opostos contra decisão (ID 29766452) proferida por aquele Juízo. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1041839-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO RODRIGUES DA SILVA (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: 1041839-52.2018.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a devolução negativa da carta de citação de Id 28935951, 

defiro o pedido de Id 31176587. Cite-se o requerido por edital, nos termos 

do art. 256 do Código de Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo 

em vista que no momento não existem os sítios eletrônicos mencionados 

no artigo 257, II do CPC, autorizo a publicação do edital de citação em 

jornal local de ampla circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo 

dispositivo legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1008648-45.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE 

DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB 

UNIAO MT/MS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB - PR60295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESSI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

DENISE PRESSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1008648-45.2020.8.11.0041. Vistos etc. 1. 

Defiro a emenda à inicial com o devido pagamento das custas judiciais e 

taxa judiciária, Id 30587439 - pág. 1. 2. Citem-se os executados para 

pagarem a dívida 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 mesmo Códex. 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 os executados, 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 do débito, conforme artigo 827 do Código de Processo Civil. Bem 

ainda, se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os 

honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os termos do 

parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 6. Defiro 

somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. 7. 

Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça junto ao 

Id 30587438 - pág. 1, para o devido cumprimento de mandado. Cumpra-se 

a presente decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da 

sugestão constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 

28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada em Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011305-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PASSOS MELHADO OAB - MT17923/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDELINO LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1011305-57.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id's 30488608 - pág. 1 e 30488611 - pág. 1. II - 

Analisando os autos verifico que na notificação de Id 30217637 - pág. 1 

consta apenas informação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

de entrega do objeto (Id 30217637 - pág. 2 e 3), porém, sem qualquer 

assinatura e sem o respectivo Aviso de Recebimento, e não certidão do 

cartório que possui fé pública, da entrega da notificação, devendo possuir 

a assinatura pessoal do recebedor, não restando comprovada assim, a 
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mora do requerido. Ademais, a notificação de Id 30217639 apresentada 

junto à exordial não foi entregue, tendo constado o motivo “ausente”. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1036400-94.2017.8.11.0041

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:

CBA TRANSPORTES EIRELI - ME (REU)

EDUARDO BITTENCOURT SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

dayse guimarães fernandes balduino OAB - MT13587-A (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: 1036400-94.2017.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Insatisfeitos, os requeridos: CBA Transporte Ltda ME e Eduardo 

Bittencourt Silva apresentaram na petição de Id 28718271, Embargos de 

Declaração da decisão proferida no Id 28297483 alegando a existência de 

omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir o ponto omisso e 

aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do CPC, 

vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e Decido. 

Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm finalidade de 

completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório”. (Código de Processo Civil 

Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 781). Trata-se de 

irresignação no tocante a suposta omissão existente na decisão proferida 

no Id 28297483. Compulsando os autos observo que a referida decisão 

determinou aos requeridos dia e hora para realizar a entrega dos bens 

descritos no orçamento de aplicação do crédito, constantes do Id 

10938845, pág. 20, mediante termo nos autos. Em seus declaratórios 

aduziram os embargantes que a decisão omitiu-se em relação à quitação 

integral da ação com a entrega dos bens dados em garantia no referido 

contrato. Argumentaram que pretendem efetuar a quitação integral do 

contrato objeto desta ação com a entrega dos bens dados em garantia, 

uma vez que a empresa não está mais faturando. Alegaram que não seria 

prudente entregar o bem sem ter a garantia que o mesmo irá quitar 

integralmente a dívida, uma vez que correrá o risco de perder o s bens e 

ainda ficar com uma dívida impagável. Apesar dos substanciosos 

argumentos do embargante, não vejo como acolher seu pedido. Com 

efeito, não se faz possível dizer que o montante a ser apurado com a 

entrega dos bens servirá para quitar o débito resultante do contrato, 

mesmo tendo sido os referidos bens dados em garantia ao contrato. 

Verifico assim que os embargos, em verdade, não apontam omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material específico e de forma objetiva 

que exijam reparos, constituindo meio inadequado para a obtenção de um 

novo julgamento da questão já analisada. Cito jurisprudência do e. STJ, 

neste sentido: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 

Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as 

questões levantadas traduzem inconformidade com o teor da decisão 

embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, razão pela qual 

é inteiramente aplicável a orientação segundo a qual não viola o art. 535 

do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, a decisão que, 

mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos 

trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para 

decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. É nítido o intuito 

protelatório do recurso, dando ensejo à aplicação da penalidade prevista 

no art. 538, § único, do CPC, à razão de 1% do valor corrigido da causa. 3. 

Embargos de declaração rejeitados." (EEAAR 1926 / RS, Rel Min. TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, j. 25/08/2004). Colaciono ainda 

julgado dos tribunais pátrios, neste exato sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. 

IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração 

apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não 

sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em 

consequência, a inversão do resultado final. 2. Não há que se falar em 

omissão no julgado quando apreciadas as matérias ventiladas pelo 

embargante, constando a respectiva fundamentação, mesmo que 

contraria ao entendimento da parte. 3. Ainda que para fins de 

prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos 

se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de 

Processo Civil. 4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. 

(Acórdão n. 948993, 20151310039450APC, Relator: ANA MARIA 

CANTARINO, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/6/2016, Publicado 

no DJE: 23/6/2016. Pág.: 207/219) Assim, in casu, não restou configurada 

a omissão apontada, de forma a vir justificar a modificação da decisão, ou 

a necessidade de esclarecer os termos da mesma. Reafirmo, a 

modificação do seu conteúdo é processualmente impossível, visto que já 

devidamente atingida pela preclusão pro judicato, que proíbe ao juiz 

modificar questão já decidida, devendo ser combatida através do recurso 

cabível. Com essas considerações, conheço dos embargos declaratórios 

e rejeito os mesmos. Intime-se. II – No entanto, entendo coerente que seja 

realizada avaliação dos bens e após a apresentação do laudo pelo oficial 

de justiça, a entrega dos mesmos. Assim, determino que se expeça 

mandado de constatação para que a entrega dos bens seja intermediada 

por Oficial de Justiça, que deverá proceder à descrição pormenorizada 

dos bens, procedendo sua avaliação e entrega ao banco requerido. Anoto 

que o referido mandado deverá ser cumprido no endereço indicado pelos 

requeridos: RODOVIA MARIO ANFREAZA, KM 1, LOTEAMENTO JD. MARIA 

IZABEL, CEP 78158 -450, VARZEA GRANDE –MT. Intime-se o banco 

requerente para proceder ao recolhimento das custas necessárias ao Sr. 

Oficial de Justiça, possibilitando o cumprimento do mandado, ou caso 

entenda, fornecer os meios ao Sr. Oficial, considerando que deverá 

acompanha-lo para após a avaliação proceder ao recebimento desses 

bens, que permanecerão em mãos do requerido, até decisão final deste 

feito. Realizada a avaliação dos bens, proceda-se a intimação dos 

requeridos. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 28 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: 1057012-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUE PARECIS KANAZOKAE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1057012-82.2019.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial quanto a procuração de Id 31290151. II - 

Intime-se, novamente, o requerente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cumpra o item I da decisão de Id 29690595, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. A comprovação 

da mora do requerido é requisito indispensável para a propositura da ação 

de busca e apreensão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1006732-73.2020.8.11.0041

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:

ANDRE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1006732-73.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id's 30586176 - pág. 1 e 30586177 - pág. 1. II - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 29320072, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora do requerido. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1009535-29.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAMIRES ORMOND DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1009535-29.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 30243448 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão do veículo MARCA PEUGEOT, 

MODELO 207 HATCH, CHASSI 9362MN6AYDB015895, PLACA OBB0740, 

RENAVAM 00490719384, COR PRATA, ANO 12/13, MOVIDO À 

ALCOOL/GASOLINA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 3. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 5. Intime-se o 

requerente para que efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, comprovando nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça 

requisitar força policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Le/Cuiabá, 28 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: 1007622-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALCENILDO VENANCIO GONCALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1007622-12.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o recolhimento das custas iniciais de 

distribuição Id 30041025 - pág. 1. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Diante da tentativa de notificação extrajudicial e do instrumento de protesto 

acostados aos autos, comprovada a mora da parte requerida. Segue 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO 

SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS 

PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO 

PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da 

constituição em mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço 

informado pelo devedor quando da celebração do contrato, pouco 

importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, não ter a 

residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em razão da 

insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de domicílio 

posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao credor. 

Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação 

dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de precedentes do STJ. 

(PJE MT, Número Único: 1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de 

Direito Privado, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: 

Alienação Fiduciária, Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: 

Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do veículo MARCA FORD, MODELO 

ECOSPORTE, CHASSI 9BFZB55P8E8902771, PLACA OAZ8299, 

RENAVAM 00587492376, COR PRATA, ANO 13/14, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 30041027 - pág. 1, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 28 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: 1001833-32.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE FRANCA (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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1001833-32.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Remetam-se 

os presentes autos ao Juízo da 10ª Vara Cível desta Capital, para 

apreciação e julgamento dos Embargos de Declaração (ID 31348169) 

opostos contra decisão (ID 30522039) proferida por aquele Juízo. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 361 de 374



A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1056103-40.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MAURO EVANGELISTA (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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1056103-40.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Remetam-se 

os presentes autos ao Juízo da 10ª Vara Cível desta Capital, para 

apreciação e julgamento dos Embargos de Declaração (ID 31335302) 

opostos contra decisão (ID 305223799) proferida por aquele Juízo. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017765-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA LOURDES FERREIRA PAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1017765-60.2020.8.11.0041. Vistos etc. I - 

Compulsando os autos verifico que a notificação de Id 31470996, não 

indica quais parcelas estavam vencidas quando da efetivação da mesma. 

Assim, não é válida a referida notificação, não restando comprovada a 

mora da requerida. A notificação (via postal, com aviso de recebimento) é 

requisito indispensável para a concessão da liminar na ação de busca e 

apreensão. Diante disso, intime-se o requerente para trazer aos autos a 

competente notificação extrajudicial da requerida ou instrumento de 

protesto, comprovando sua mora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. II - Por 

conseguinte, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1003583-69.2020.8.11.0041

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:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1003583-69.2020.8.11.0041. Vistos e etc. I - 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição e diligência de Id's 28806365 - pág. 2 e 28806366 - pág. 2. II - 

Compulsando os autos verifico que na exordial de Id 28563318 - pág. 2 

consta o valor de R$ 89.182,08 para purgação da mora, sendo também 

diverso do valor indicado como total junto à planilha de Id 28563616. Diante 

disso, intime-se o requerente para regularizar o valor dado à causa, 

sanando-se as divergências, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito. Ressalto que ao 

requerido será oportunizada a purga da mora do valor do débito em aberto 

dado à causa pelo requerente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 28 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: 1004737-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

AYMORE (EXEQUENTE)

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

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:

EDINEI CATARINO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1004737-93.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Antes de 

analisar o pedido de penhora em contas do executado, ressalto que este 

não foi intimado para cumprir a sentença. Assim, o exequente deve 

providenciar a intimação do executado, pois este foi revel (certidão de ID 

14698443), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 523 do CPC, conforme 

decisão de ID 18551756. Defiro, para tanto, a expedição de carta de 

intimação ao executado no endereço em que foi citado, constante de ID 

12362780. Após, certifique-se o necessário e retornem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 28 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: 1038054-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

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:

EDSON VIEIRA DA SILVA BALLOCK (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-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. 

1038054-82.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Desentranhem-se os documentos de ID’s 19762439 a 19763132, posto se 

tratar da mesma documentação apresentada nos autos dos Embargos à 

Execução apensos de n. 1018468-25.2019.8.11.0041. II – Aguarde-se na 

Secretaria o julgamento da mencionada Ação Revisional de n. 

1018388-61.2019.8.11.0041, bem como dos Embargos à Execução. III – 

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 do executado, junto ao sistema Bacenjud, vindo 
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à petição de ID 23201942. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014862-86.2019.8.11.0041

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:

CLEUDES DA COSTA BRANDAO (EXECUTADO)

BRUNO RAPHAEL TADEU MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

CHEIRO E SABOR GOURMET RESTAURANTE LTDA - ME (EXECUTADO)

SOLANGE MARIA CUNHA MORAES BRANDAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014862-86.2019.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Para que 

seja devidamente analisado o pedido de ID 23897725, item 1, deve o 

exequente trazer aos autos a mencionada Procuração, no prazo legal. II – 

Intime-se também o exequente para efetuar o pagamento da diligência do 

Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento dos 

mandados deferidos em decisão de ID 27850360. III – Quanto ao pleito de 

ID 28410567, 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. 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. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. A/Cuiabá, 28 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: 1008568-81.2020.8.11.0041

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:

QUINTINO CONSTRUCOES E LOCACAO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1008568-81.2020.8.11.0041. Vistos e etc. 1. 

Defiro a emenda a inicial com o pagamento das custas iniciais de 

distribuição de Id 29654641 - pág. 2. 2. Defiro liminarmente o pedido, por 

entender suficientemente demonstrado o periculum in mora e o fumus boni 

iuris, consubstanciados, respectivamente, nos documentos acostados à 

inicial e no desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito. 

Diante da tentativa de notificação extrajudicial acostada aos autos, 

comprovada a mora da parte requerida. Segue jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO 

ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO SIMPLES 

VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA 

AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O 

DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO. É válida para a comprovação da constituição em 

mora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço informado pelo 

devedor quando da celebração do contrato, pouco importando não ter ele 

recebido pessoalmente o aviso, não ter a residência sido encontrada, não 

ter aquele sido entregue em razão da insuficiência do endereço ou, ainda, 

ter o devedor mudado de domicílio posteriormente – salvo quando for 

informada a alteração ao credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do 

art. 422 do CC e de precedentes do STJ. (PJE MT, Número Único: 

1000228-82.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202), Assunto: Alienação Fiduciária, 

Cabimento, Busca e Apreensão, Liminar, Relator: Des(a). JOAO FERREIRA 

FILHO, DJe: 26/09/2017) (grifo nosso) Expeça-se mandado de busca e 

apreensão do bem MARCA ESCAVADEIRA CATERPILAR, MODELO 320 

GC, CHASSI CAT00320CBR400169, COR AMARELO, ANO 18/18, 

depositando-o em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, 

sendo vedada a sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação 

de mora, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado 

sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se o bem, objeto da 

ação, estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos 

tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, 

cite-se a parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) 

dias contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme 

a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 3. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 4. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 5. Comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça junto ao Id 29654641 - pág. 4, para o devido cumprimento de 

mandado. 6. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar força 

policial. 7. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

Le/Cuiabá, 28 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: 1008344-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CLEIA AIRES FERREIRA (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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1008344-46.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Remetam-se 

os presentes autos ao Juízo da 9ª Vara Cível desta Capital, para 

apreciação e julgamento dos Embargos de Declaração (ID 31028270) 

opostos contra decisão (ID 30490143) proferida por aquele Juízo. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 28 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020382-95.2017.8.11.0041

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:

TANIA VIEIRA BATISTA (EXECUTADO)

EMMERSON LUIZ ROSSI RIBEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT8119-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: 

1020382-95.2017.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Cumpra 

a Secretaria o item II da decisão de Id 30050977, e para tanto, certifique-se 

o decurso de prazo para manifestação dos executados acerca da 

penhora realizada. II – Defiro o pedido da Cooperativa exequente, 

constante da petição de Id 25191435, para consulta de bens de 
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propriedade dos executados junto ao sistema Infojud (Receita Federal). E 

para tanto, procedo à consulta: - Emmerson Luiz Rossi Ribeiro – CPF nº 

305.006.211-87 - Tânia Vieira Batista – CPF nº 956.215.981-72 Visto que a 

resposta acima acompanha esta decisão, intime-se a Cooperativa 

exequente para se manifestar e promover o andamento do processo, no 

prazo de em 10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. III – 

Defiro o pedido do exequente contida na petição de Id 30585158. Assim, 

cumprida a determinação contida no item I da presente decisão, expeça-se 

alvará do valor depositado junto à Conta Única, em favor da Cooperativa 

exequente, na forma indicada na petição de Id 30585158, (COOPERATIVA 

DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DE MATO 

GROSSO CNPJ.: 26.529.420/0001 -53 Dados bancários: 810 Banco: 748 

Agencia: 0800 Conta corrente: 10810 – 3), 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021604-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOSQUE RENTA CAR EIRELI - ME (EXECUTADO)

VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-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: 

1021604-64.2018.8.11.0041. 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, devidamente citadas, junto ao 

sistema Bacenjud, vindo à petição de Id 30900202. Determino ao banco 

exequente que proceda à tentativa de satisfação do crédito através de 

outras buscas de bens possíveis existentes no ordenamento jurídico. 

Ademais, observo que insatisfeita com a decisão que rejeitou a exceção 

de pré-executividade proferida no Id 30767951, interpôs a executada 

recurso de agravo de instrumento. Assim, aguarde-se a análise pelo E. 

Tribunal de Justiça do recurso de agravo de instrumento de nº 

1007950-65.2020.8.11.0000. Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018182-13.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR OAB - MT12098/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1018182-13.2020.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 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. Neste 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). II – Pelo exposto em sua 

petição inicial, por se tratar tão somente de ação de consignação em 

pagamento, defiro o pedido do requerente para depósito em juízo. Assim, 

intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em 

juízo tal valor, 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). Havendo a consignação 

em juízo da referida quantia, determino que o requerido, no prazo de 48 

horas, promova a exclusão do nome do requerente dos cadastros dos 

órgãos de restrição ao crédito (SPC, Serasa), originada pelo débito objeto 

da ação, e se abstenha de incluir. III – Após, cite-se o requerido para 

levantar a importância depositada ou oferecer contestação, no prazo 

legal. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

A/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da 

Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009295-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARICE VASCONCELOS DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-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: 1009295-45.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos observo que a decisão 

proferida no Id 30832424 foi lançada como sentença, quando se trata de 

decisão interlocutória. Assim, procedo à retificação o lançamento, 

devendo ser considerada decisão interlocutória. Intime-se o banco para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir o item II da decisão de Id 30832424. 

Após, em permanecendo o banco em silêncio, dê-se baixa na distribuição 

e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 29 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: 1026419-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TEREZINHA SARAIVA (EXECUTADO)

SUPERMERCADO SARAIVA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ABREU MATTOS OAB - MT8427-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: 

1026419-07.2018.8.11.0041. Decisão Interlocutória Vistos etc. Diante da 

certidão de óbito acostada no Id 15728548, fez constar que a falecida era 

casada com Cícero de Almeida Saraiva, que deixou 02 filhos, bem como, 

que deixou bens a inventariar e não deixou testamento. A fim de que o 

Juízo possa analisar os pedidos do banco contidos na petição de Id 

31350246, deve o exequente trazer aos autos cópia do termo de 

nomeação do inventariante ali indicado, não sendo suficiente a cópia da 

petição acostada no Id 31350249, bem como, indicar o endereço do 

inventariante e sucessores do espólio, regularizando o polo passivo e 

possibilitando suas citações e intimações para os termos da ação. Assim, 

intime-se o banco exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, cumprir a 

decisão de Id 30759968 e a determinação aqui contida. Ao depois, 

renove-se a conclusão. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 29 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: 1056304-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALZIRA DA ROSA DEMETRIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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: 

1056304-32.2019.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ALZIRA DA ROSA DEMETRIO Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que Alzira da Rosa Demetrio, apresentou 

na petição de ID 29084162, datada de 11/02/2020, Embargos de 

Declaração da decisão proferida no ID 28926131 dos autos, alegando a 

existência de omissão pleiteando o acolhimento destes para suprir ponto 

omisso e aclarar a r. decisão. Atendendo ao comando do art. 1024 do 

CPC, vieram-me os autos em conclusão. É o Relatório. Fundamento e 

Decido. Segundo Nelson Nery Júnior, “os embargos declaratórios têm 

finalidade de completar uma decisão omissa ou, ainda aclará-la, 

dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da 

decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. ” (Código de 

Processo Civil Anotado, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, pag. 

781). Em fevereiro/2019 foi proferida a decisão inicial nos autos, deferindo 

liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto da lide. A requerida 

compareceu espontaneamente nos autos apresentando embargos de 

declaração junto ao ID 29084162, alegando incompetência do juízo e 

omissão ao não analisar a arguição preliminar da incompetência territorial 

dos autos, constante de petição de ID 26653210. Analisando os Embargos 

de Declaração e documentos juntados pela requerida, tenho que o pedido 

não merece prosperar. Compulsando os autos, observo que o contrato 

juntado no ID 26594162 – pág. 06/07, foi devidamente assinado pela 

requerida na cidade de Cuiabá/MT, com cláusula de foro no local da 

emissão da cédula. Verifico ainda que a constituição em mora da 

requerida está devidamente comprovada mediante envio da notificação de 

ID 26594162, no endereço contratualmente fornecido. Ressalto que a 

constituição em mora da requerida (notificação – via postal, com aviso de 

recebimento, ou instrumento de protesto) é requisito indispensável para a 

concessão da liminar na ação de busca e apreensão. Neste sentido 

manifesta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA 

PELO SIMPLES VENCIMENTO DA DÍVIDA – COMPROVAÇÃO POR 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL – REQUISITOS 

NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO DO 

VEÍCULO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. É válida para a 

comprovação da constituição em mora a notificação extrajudicial 

encaminhada ao endereço informado pelo devedor quando da celebração 

do contrato, pouco importando não ter ele recebido pessoalmente o aviso, 

não ter a residência sido encontrada, não ter aquele sido entregue em 

razão da insuficiência do endereço ou, ainda, ter o devedor mudado de 

domicílio posteriormente – salvo quando for informada a alteração ao 

credor. Inteligência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a 

redação dada pela Lei nº 13.043/2014, do art. 422 do CC e de 

precedentes do STJ. (TJ-MT AI PJE n. 1000228-82.2017.8.11.0000, Des. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em: 22/09/2017, 

publicado no DJ Eletrônico 26/09/2017). (grifo nosso) Com essas 

considerações, recebo os embargos declaratórios e REJEITO os mesmos, 

de consequência mantenho a competência deste juízo para processar a 

presente ação. II – Expeça-se o mandado de busca e apreensão 

constante de ID 28926131, para cumprimento no endereço da exordial, 

tendo em vista que o comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial 

de Justiça encontra-se juntado no ID 26670991 – pág. 03/04. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 29 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: 1005916-91.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS WALKEN SILVA CRUZ BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1005916-91.2020.8.11.0041. Vistos etc. I – 

Compulsando os autos verifico que as partes firmaram acordo, cujo 

término ocorrerá em 28/05/2020. II – Defiro o pedido junto ao Id 30583063 e 

suspendo o presente feito até o cumprimento da avença. III – Aguarde-se 

na Secretaria o cumprimento do acordo. Decorrido o referido prazo, 

intime-se o requerente pessoalmente (via Postal com AR), e seu patrono, 

via imprensa, para informar acerca do cumprimento do acordo, no prazo 

de 10 (dez) dias. Após, retornem os autos conclusos. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 29 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: 1015352-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN ARAUJO RIOS - 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: 1015352-16.2016.8.11.0041. Vistos etc. 

Tendo em vista a certidão de Id 25223754, defiro o pedido de Id 29951956. 

Cite-se a requerida por edital, nos termos do art. 256 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 20 (vinte) dias. Tendo em vista que no 

momento não existem os sítios eletrônicos mencionados no artigo 257, II do 

CPC, autorizo a publicação do edital de citação em jornal local de ampla 

circulação, com fundamento no parágrafo do mesmo dispositivo legal. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

Le/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
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Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001945-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA JAKOB (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Processo: 1001945-06.2017.8.11.0041. Vistos etc. 

Defiro o pedido de Id 31519780 e suspendo o presente feito pelo prazo de 

01 (um) ano. Decorrido o referido prazo, intime-se o exequente, 

pessoalmente e via de seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 

parágrafo 1º do Código de Processo Civil, sob pena de extinção e 

arquivamento. Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. Le/Cuiabá, 29 de 

abril de 2020. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004988-77.2019.8.11.0041

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:

JUCICLEI DE ALMEIDA MULTAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES OAB - MT24380/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: 

1 0 0 4 9 8 8 - 7 7 . 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: JUCICLEI DE 

ALMEIDA MULTAS Sentença Vistos etc. Banco Bradesco Administradora 

de Consórcios Ltda devidamente qualificado, por intermédio do seu 

advogado, ingressou perante este juízo com a presente Ação de Busca e 

Apreensão contra Juciclei de Almeida Multas, também devidamente 

qualificado, residente e domiciliado nesta Capital, expondo e requerendo o 

seguinte: Alega que, em 12/06/2015, firmou com o requerido, contrato de 

alienação fiduciária em garantia, referente ao grupo/cota consorcial sob n. 

4562-130, tornando-se credor da quantia de R$ 15.711,75 (cento e quinze 

mil setecentos e onze reais e setenta e cinco centavos), com termo de 

cessão e transferência de cota ID 20723365, tendo como garantia a 

alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo marca/modelo 

HONDA/ XRE 300 STD, Ano Fabricação/Modelo 2014/2014, Chassi 

9C2ND1110FR002567, Placa QBX-0357, Cor PRETA, renavam 

01030855401. No entanto, o requerido não cumpriu com o pagamento das 

prestações, com vencimento em 14/02/2018, ensejando com isso a 

retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. Pede, ao final, a busca e 

apreensão do bem gravado, além da citação do requerido para os termos 

da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 911/69. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 6.719,45 (seis mil 

setecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos). A inicial veio 

instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também o instrumento de protesto pela qual foi o requerido 

constituído em mora. Em despacho de ID 17837789 foi determinada a 

emenda à inicial. O requerente juntou aos autos o comprovante de 

pagamento das custas e taxas judiciais. Em nova decisão foi determinada 

a emenda à inicial, junto ao ID 18498352. Cumprido pelo requerente nos 

documentos de ID 19191589. Em decisão proferida junto ao ID 20614947, 

foi deferida liminarmente a apreensão do veículo objeto da garantia 

fiduciária, ordenando-se a citação do requerido para os termos da ação. O 

bem foi devidamente apreendido e o requerido citado, conforme certidões 

de ID’s 29354407- pág. 02 e 04. Em petição constante de ID 29278201, 

compareceu o requerido pleiteando os benefícios da justiça gratuita, 

purgação da mora e a expedição do mandado de restituição do veículo, 

objeto da lide. Diante do comprovante de pagamento das parcelas 

vencidas e vincendas no valor indicado na petição inicial, constante de 

ID’s 29278206 e 29278207. Em decisão proferida no ID 29316514, o Juízo 

deferiu os benefícios da justiça gratuita ao requerido, o pedido de 

purgação da mora ao requerido, com a restituição do bem, diante do 

comprovante de pagamento do valor indicado na exordial, bem ainda, 

determinou a intimação do requerente para manifestar acerca dos valores 

depositados na Conta Única. O bem foi restituído ao requerido, consoante 

auto de restituição junto ao ID 29354406. O requerente compareceu aos 

autos impugnando o valor deposito, ao argumento que o débito atualizado 

perfaz o valor de R$ 6.847,04 (seis mil oitocentos e quarenta e sete reais 

e quatro centavos), com saldo remanescente a ser pago pelo requerido no 

valor de R$127,59 (cento e vinte e sete reais e cinquenta e nove 

centavos), requerendo a procedência do pedido com o julgamento da 

ação, ID 29971083. Vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Cuida-se de “Ação de Busca e 

Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 911/69, ajuizada por Bradesco 

Administradora de Consorcio Ltda contra Juciclei de Almeida Multas, acima 

qualificados, visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia 

de alienação fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual 

relativa ao pagamento das prestações ajustadas. O requerido não 

apresentou contestação, entretanto purgou a mora, conforme petição e 

comprovante de pagamento junto aos ID 29278201. Compulsando os 

autos, verifica-se que o requerido foi devidamente constituído em mora, 

em vista do instrumento de protesto, o que é suficiente para constituir em 

mora o devedor. Insta esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia 

dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado 

fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário para a 

aquisição), em garantia do pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa, o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Nos termos do Decreto-lei n. 911, de 1º de 

outubro de 1969, comprovada a mora ou o inadimplemento, o credor 

poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente, que será concedida em liminar (artigo 3º do 

Decreto-lei n. 911/69). Com a documentação que instrui a inicial, 

destacando-se o contrato em que se funda o pedido junto ao ID 17799005, 

e também o instrumento de protesto pela qual foi o requerido constituído 

em mora (ID 17799006), demonstrou o requerente satisfatoriamente a 

materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda a 

constituição em mora do requerido. Ora, o autor teve que acionar a 

máquina judiciária para fazer valer o direito de receber seu crédito e, 

somente depois de deferida a liminar, compareceu o requerido aos autos, 

realizando a purgação da mora. É certo que, nos termos do artigo 90 do 

Código de Processo Civil, o reconhecimento do pedido traz como 

consequência a responsabilidade pelos ônus de sucumbência. “In casu”, a 

purga da mora corresponde ao reconhecimento do débito no qual se 

baseia o pleito do autor, devendo a parte ré suportar o pagamento das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de 

ofensa ao princípio da causalidade. Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. CÁLCULO DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. PURGA DA 

MORA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. I - O cálculo da Contadoria Judicial 

não foi impugnado especificamente, motivo por que considera-se 

suficiente o valor depositado pelo devedor fiduciário. II - A purga da mora 

corresponde ao reconhecimento do débito no qual se funda o pedido do 

autor e deve incluir as custas processuais e honorários advocatícios. 

Arts. 26 e 269, inc. II, ambos do CPC. III - Apelação conhecida e 

parcialmente provida. Maioria.” (TJDFT - 20040410081884APC, Rel. Des. 

VERA ANDRIGHI, 4ª T.Cível, DJ 11/07/2006) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NÃO INCLUSÃO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS NO VALOR DA PURGA DA MORA. CORREÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM FULCRO NO ART. 269, II, DO CPC. PRINCÍPIO DA 

CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DAS VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. 1- Na esteira da mais escorreita jurisprudência, correta 

a não inclusão de verba honorária no valor da purga da mora. Entretanto, 

mesmo tendo o réu purgado a mora e o feito sido extinto com fulcro no art. 

269, II, do CPC, ante o princípio da causalidade, deve o réu ser condenado 
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nos consectários da sucumbência, uma vez que deu causa à propositura 

da ação. 2- A verba honorária, como não houve condenação, deve ser 

arbitrada em conformidade com o estatuído no art. 20, parágrafo 4º, do 

CPC. 3- Apelação conhecida e provida. Unânime.” (TJDFT - 

20020110841775APC, Rel. Des. MARIA BEATRIZ PARRILHA, 1ª T. Cível, 

DJ 23/02/2006) (grifado) Embora o requerente tenha impugnado o valor 

depositado pelo requerido, pleiteando a complementação do débito, 

verifico que o requerido efetuou o pagamento do valor informado na 

exordial. Com base na decisão proferida no REsp 1.418.593 MS, em que 

versa o Superior Tribunal de Justiça acerca do entendimento da 

necessidade de pagamento da integralidade do valor apresentado pelo 

credor na inicial, ou seja, no valor dado à causa. Assim, tendo o requerido 

efetuado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, consoante o 

próprio Banco requerente reconhece na planilha junto ao ID 17799010, a 

extinção da lide é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 

julgo PROCEDENTE a ação e declaro extinto o processo, por 

reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, e, de consequência, revogo a liminar concedida junto ao ID 

20614947. Declaro quitado o contrato, posto que há nestes autos o 

depósito de todas as parcelas do contrato, vencidas e vincendas, 

consoante valor informado pelo Banco requerente na inicial. Condeno o 

requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

em favor da parte contrária, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

do débito, obrigação que fica suspensa em decorrência dos benefícios da 

assistência judiciária ao requerido Diante do extrato de conta anexo, com 

os valores depositados em juízo a título de purga da mora e devidamente 

vinculados a este processo, intime-se a parte autora, para informar os 

dados corretos do autorizado ao levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, 

banco, agência e conta corrente, consoante determina o artigo 10, §5º da 

Resolução n. 15/2012/TP, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se o 

competente alvará para levantamento da quantia depositada nestes autos 

em favor do requerente para a devida baixa do saldo devedor do 

requerido e quitação do débito, devendo ser transferido na conta e 

agência indicada. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se baixa 

na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. Fica 

autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem ônus, 

no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, 

para o devido cumprimento de sentença. P.R.I.C. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1015496-48.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAZARIO DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO 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. 

1015496-48.2020.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Nazario Dias da Silva 

propôs Ação de Revisão Contratual de Cláusulas Ilegais c/c Consignação 

em Pagamento de Parcelas c/c Pedido de Tutela Antecipada em face de 

Itaú Unibanco S/A, no entanto requereu desistência do feito junto aos ID’s 

31625685 a 31627120, com a expedição de alvará ao seu patrono. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, pois o mesmo ainda não foi 

citado. Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de 

mérito, com fulcro no inciso VIII do artigo 485, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais. Pagamento 

que ficará suspenso pelos benefícios da justiça gratuita que lhe foram 

concedidos em decisão de ID 31012151, nos termos do artigo 12 da Lei n. 

1.060/50. Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor do patrono do requerente, de acordo 

com os dados bancários de ID 31625685. Ante à renúncia do prazo 

recursal, certifique-se, 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. A/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancário

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1036758-88.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALMA IUNES QUITO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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. 

1036758-88.2019.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Salma Iunes Quito, 

devidamente qualificada e representada, ajuizou a presente Ação 

Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de Lojas Riachuelo S/A e Midway Financeira S/A – Crédito, 

Financiamento e Investimento, igualmente qualificados e representados, 

com as alegações e fundamentos que seguem. Afirmou a requerente que 

em junho de 2019, firmou junto a segunda requerida um contrato de 

empréstimo de n. 11306816, por intermédio da primeira requerida, no valor 

de R$ 3.147,76, para pagamento em 15 (quinze) boletos no valor de R$ 

653,74 cada. Alegou haver incidência indevida no referido contrato de 

juros remuneratórios abusivos de 16,49% ao mês e 524,40% ao ano, 

aduzindo ser o percentual mensal legal de 6,80, estipulado pelo Bacen. 

Que recebe sua aposentadoria no valor de R$ 998,00. Requereu, em sede 

de tutela antecipada, a suspensão das parcelas, com a consignação em 

juízo do valor de R$ 341,25 que entende devido calculado com juros 

mensais de R$ 6,80%, a determinação aos requeridos de não incluírem o 

nome da requerente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito até 

o julgamento final da lide, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a 

inversão do ônus da prova e a citação dos requeridos. A prioridade de 

tramitação do feito por ser idosa. Ao final, pleiteou a revisão dos juros 

remuneratórios abusivos, a restituição do indébito na forma dobrada e a 

condenação dos requeridos ao pagamento de custas judiciais e 

honorários advocatícios. Pugnando pelos meios regulares de prova, deu à 

causa o valor de R$ 10.411,28. Com a inicial vieram os documentos 

necessários. Em decisão inicial de ID 22940560, foi concedida a tutela 

antecipada para a consignação em juízo do valor das parcelas calculadas 

com juros mensais de 6,80%, a não inclusão de seu nome junto aos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e determinou a 

citação dos requeridos. Os requeridos apresentaram contestação e 

documentos junto aos ID’s 23968542 a 23968572, tempestivamente 

(certidão de ID 24251129). Arguiram em sede de preliminar a ausência de 

interesse de agir, a ilegitimidade passiva do requerido Lojas Riachuelo S/A, 

pleiteando a extinção da ação sem julgamento de mérito. No mérito, afirmou 

que a requerente assinou regularmente o contrato, com ciência das 

cláusulas, sendo estas legalmente contratadas, não havendo que se falar 

em abusividade. Pleiteou a improcedência total da ação, com a 

condenação da requerente no ônus da sucumbência. A requerente 

apresentou impugnação à contestação junto ao ID 25117182, contrapondo 

aos argumentos do requerido e ratificando seus pedidos iniciais. Intimadas 

as partes a especificarem as provas que ainda pretendessem produzir, 

bem como interesse em acordo ou realização de audiência, e ambos 

pleitearam pelo julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Trata-se de ação revisional 

de contrato bancário com pedido de tutela de urgência, promovida por 

Salma Iunes Quito em face de Lojas Riachuelo S/A e Midway S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento, na qual a requerente pleiteou a 

revisão dos encargos contratados, com a repetição do indébito na forma 

dobrada. Incide à hipótese vertente a regra inserta no inciso I do artigo 

330, do Código de Processo Civil, o que impõe o julgamento antecipado da 

lide, por cuidar de matéria exclusivamente de direito. Antes de adentrar ao 

mérito da demanda, analiso as preliminares arguidas em sede de 

contestação. - Das preliminares -Da carência de ação pela falta de 

interesse de agir O requerido contrapõe aos argumentos da requerente, 

alegando preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. 

Quanto à falta de interesse processual, inteiramente descabida a arguição 
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do requerido de extinção do processo com base no artigo 485, VI do CPC, 

isso porque o interesse de agir evidencia-se na medida em que a parte se 

vê diante da necessidade de recorrer ao poder judicante na busca de 

proteção a um direito seu pretensamente violado, utilizando para isso do 

procedimento processual adequado, não havendo assim porque falar em 

falta de interesse processual. REJEITO, pois, a preliminar. -Da ilegitimidade 

passiva do 1º requerido – Lojas Riachuelo Acerca da preliminar arguida 

pelo requerido Lojas Riachuelo S/A tenho que, de fato, o contrato foi 

celebrado entre a requerente e a financeira requerida, sem a participação 

do primeiro requerido. As Lojas Riachuelo foi apenas intermediária, 

impondo-se a declaração de sua ilegitimidade passiva para compor o polo 

passivo da presente ação. Diante disso, ACOLHO a preliminar acima para 

o efeito de julgar o requerido Lojas Riachuelo S/A parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda, em relação ao qual julgo extinto o 

processo, sem pronunciamento do mérito, na forma da previsão contida no 

art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Passo agora à análise do 

mérito da presente ação. Da declaração genérica de cláusulas abusivas O 

art. 128 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. 286 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. 381 do Superior Tribunal de Justiça[1], vão indeferidos os 

pedidos genéricos. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

Conforme decisão de ID 22940560, tenho como incidente o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários, invertendo o ônus 

probatório ante a patente vulnerabilidade técnica e jurídica da requerente. 

Do mérito 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 No 

tocante aos juros remuneratórios, é cediço que mesmo depois do 

pronunciamento do egrégio Supremo Tribunal Federal, expresso na antiga 

ADIn nº 4-7/DF, podiam ser pactuados pelas partes interessadas, 

podendo ultrapassar os 12% ao ano, já que a regulamentação da norma 

constitucional (art. 192, § 3º, da CF) nunca foi feita. Competentes, por 

isso, dentro das regras infraconstitucionais, o Banco Central e o Conselho 

Monetário Nacional para dizer das taxas. A abusividade dos juros 

remuneratórios, contratados com as instituições financeiras que 

compreendem o Sistema Financeiro Nacional, deve ser observada, 

levando-se em consideração a taxa média de mercado estabelecida pelo 

Banco Central, bem como as regras do Código de Defesa do Consumidor 

(Súmula n. 297 do STJ), no sentido de não se permitir a vantagem 

excessiva dos bancos em desfavor dos consumidores (artigos 39, inciso 

V, e 51, inciso IV). Uma vez constatado excesso na taxa praticada, 

cabível a revisão judicial. Esta tem sido a posição do e. Superior Tribunal 

de Justiça, no sentido de que a taxa de juros remuneratórios somente se 

caracteriza como abusiva, quando discrepante da média de mercado, 

apurada pelo Banco Central do Brasil, à época da contratação. Nesse 

sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CABIMENTO. SÚMULA N. 294 

DO STJ. NÃO-CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO 

MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. 1. A alteração da taxa de juros remuneratórios 

pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua 

abusividade em relação à taxa média do mercado. (sublinhei) 2. É lícita a 

cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, 

devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo 

Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período 

da normalidade (Súmula n. 294 do STJ). 3. Satisfeita a pretensão da parte 

recorrente, desaparece o interesse de agir. 4. Agravo regimental 

desprovido.(AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 960.880 - RS 

(2007/0138353-5 -.RELATOR MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 

julgado em 03.12.2009). No caso dos autos, os juros remuneratórios 

incidentes sobre o contrato firmado pelas partes estão estipulados em 

16,49% ao mês (contrato de ID 22848526), razão pela qual imperiosa a 

limitação pretendida no caso em tela, pois flagrante a onerosidade e 

abusividade na pactuação desse encargo. Assim, limito os juros 

remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal retro citado a 6,80% ao 

mês, de acordo com a planilha extraída do site do Banco Central do Brasil 

(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros). Da repetição de indébito 

Conforme já dito, os bancos, como prestadores de serviços possuem 

responsabilidade profissional e são regidos pelas regras do Código de 

Defesa do Consumidor que consagram a objetividade relativa, ou seja, 

sem culpa. Se os sistemas eletrônicos são disponibilizados pelo banco 

aos seus clientes, inclusive pelo fato de que tal via lhe proporciona 

enorme redução de custos e por consequência um aumento em seus 

lucros, é dever daquele impedir que estes, que possuem boa-fé, sejam 

lesados. Portanto, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, não se tem 

dúvidas quanto à responsabilidade objetiva do banco réu em reparar os 

prejuízos sofridos pela requerente. Nesse sentido o TJDF: “DIREITO DO 

CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. VÍCIO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 

SENTENÇA MANTIDA. A autora foi cobrada indevidamente, em razão de 

várias transações não autorizadas por ela e que haviam sido lançadas na 

fatura de seu cartão de crédito. O d. Juízo de Primeiro Grau julgou 

parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento 

da quantia de R$ 4.583,32 (quatro mil quinhentos e oitenta e três reais e 

trinta e dois centavos), a título de repetição do indébito. O recorrente, em 

sede recursal, alega que não houve defeito na prestação do serviço, 

sendo incabível a restituição em dobro. Por fim, defende que os juros de 

mora nas condenações por danos morais são devidos a partir da sua 

fixação. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema 

jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 

8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de 

proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da Constituição Federal). A teoria 

do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do 

Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de 

produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação 

jurídica, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa da 

consumidora. Nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do 

Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de ilicitude, é 

do fornecedor, o qual não demonstrou haver qualquer causa excludente 

da responsabilização, as quais romperiam com o nexo de causalidade 

entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor. O art. 42, § 

único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe: "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." Cumpre destacar que não 

há se falar em necessidade de prova da má-fé nas relações de consumo, 

porquanto basta a falha na prestação do serviço, consubstanciada na 

cobrança indevida (ato ilícito) do fornecedor a ensejar a reparação. 

Quanto à impugnação relativa aos juros de mora referentes à reparação 

por danos morais, essa não merece prosperar haja vista a inexistência de 

condenação em danos morais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso e mantenho a r. sentença recorrida. Vencida a parte recorrente, 

deverá arcar com custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099, de 

26 de setembro de 1995. Sem honorários advocatícios, haja vista a 

ausência de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o art. 46 da Lei nº 

9.099, de 26 de setembro de 1995.” (Acórdão n. 574198, 

20110111794792ACJ, Relator HECTOR VALVERDE SANTANA, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 

20/03/2012, DJ 23/03/2012 p. 266) “AGRAVO REGIMENTAL EM 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - DÉBITO 

INDEVIDO DE PARCELAS EM CONTA BANCÁRIA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - VIABILIDADE - PAGAMENTO EM DOBRO - CABIMENTO. 1. 

Reputando-se as razões do apelo improcedentes e encontrando-se estas 

em confronto com jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça e do 

Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o disposto no art. 557 do Código de 

Processo Civil, negando-se provimento de plano ao recurso. 2. Em face da 

ausência de amparo legal e contratual capaz de justificar o desconto de 

valores na conta na conta-corrente do consumidor, mostra-se devida a 

devolução em dobro, consoante inteligência do parágrafo único do artigo 

42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo regimental conhecido e 

não provido.” (Acórdão n. 584937, 20110110133405APC, Relator J.J. 

COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 

10/05/2012 p. 141) Com isso, pode-se concluir que a falta do cumprimento 

desta obrigação fere o princípio da boa-fé e o da justiça contratual que 

devem prevalecer nos contratos de relação de consumo. Com a revisão 

do encargo abusivo cobrado no período de normalidade contrato (juros 

remuneratórios), cabe a devolução dos valores cobrados e pagos pela 
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requerente, valor a ser apurado e a ser devidamente corrigido, na forma 

dobrada, compensando-se a quantia final com seu débito, se houver. Da 

antecipação de tutela Pugnou a requerente, em antecipação de tutela, o 

depósito das parcelas do contrato mensalmente no valor que entedia 

devido, para a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Em 

decisão de ID 22940560 tal pleito foi deferido, condicionado ao depósito 

mensal das parcelas com juros remuneratórios limitados em taxa média de 

mercado de 6,8% ao mês. Consoante extrato do SisconDJ, a requerente 

efetua os depósitos mensalmente e, em vista da presente determinação de 

revisão contratual, com a consignação em pagamento dos valores das 

prestações mensais levando em consideração os novos cálculos, com 

base nos encargos aqui determinados, mantenho a antecipação da tutela, 

para compelir o requerido a excluir o nome da requerente dos cadastros 

de inadimplentes. DISPOSITIVO Em face do exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação que Salma Iunes 

Quito move em face de Lojas Riachuelo S/A e Midway Financeira S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

e, de consequência, determino a revisão do contrato de n. 11606816, nos 

seguintes termos: 1. Limito os juros remuneratórios no patamar de 6,80% 

ao mês; 2. Determino a restituição, na forma dobrada, do valor a ser 

apurado pelo pagamento efetuado a maior pela requerente, diante da 

cobrança abusiva de juros remuneratórios no período da normalidade 

contratual, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data da 

ocorrência de cada respectivo desconto, e juros moratórios de 1% ao 

mês, contados a partir da citação, deve-se ainda proceder à 

compensação se houver débito da requerente do referido contrato. 3. 

Torno definitiva a tutela antecipada concedida junto ao ID 22940560 a fim 

de determinar a exclusão do nome da requerente dos cadastros dos 

órgãos de restrição ao crédito. A liquidação de sentença deverá obedecer 

aos parâmetros desta decisão. Condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor atualizada da causa. Julgo extinto o processo, 

sem pronunciamento do mérito, na forma da previsão contida no art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil em face do requerido Lojas 

Riachuelo S/A parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, em 

relação ao qual, e, de consequência, condeno a requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor deste requerido excluído, que fixo em 

20% (vinte por cento) do valor da causa, em decorrência do princípio da 

causalidade, nos termos do §2° do artigo 85 do Código de Processo Civil. 

Ressalto que o pagamento pela requerente ficará suspenso por ser esta 

beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 

Traga o requerido, em 05 (cinco) dias, os dados corretos do autorizado ao 

levantamento, seu nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta corrente, 

consoante determina o artigo 10, §5º da Resolução n. 15/2012/TP. Após, 

renove-se a conclusão para expedição do competente alvará para 

levantamento da quantia depositada nestes autos em favor do requerido, 

para abatimento do saldo devedor da requerente. 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. A/Cuiabá, 29 de abril de 2020. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titularda Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario [1] “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.”

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1029497-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO LEONARDO DAVID (REU)

CENTRO EDUCACIONAL CUIABA CEDUC LTDA - ME (REU)

MICHEL CUNHA DO CARMO (REU)

EDSON LUIS DE CARVALHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILENE GOMES DA SILVA OAB - RJ144510 (ADVOGADO(A))

Rosane Costa Itacaramby OAB - MT8755-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Ana Batista de Albuquerque Nogueira da Costa (TESTEMUNHA)

Ana Maria Tessele Dutra (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM AÇÃO CÍVEL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ 

AUTOS Nº 1029497-43.2017.8.11.0041 AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: CENTRO EDUCACIONAL CUIABA 

CEDUC LTDA - ME, HUGO LEONARDO DAVID, MICHEL CUNHA DO 

CARMO, EDSON LUIS DE CARVALHO AT Vistos. Cuida-se de Ação Civil 

Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 

desfavor de Empreendimentos Educacionais Ltda., Hugo Leonardo David, 

Michel Cunha do Camargo e Edson Luis de Carvalho. O pedido de 

concessão de tutela foi deferido, bem como determinada a citação dos 

requeridos (Id n.º 10608999). O requerido Hugo Leonardo David 

apresentou contestação, ocasião em que pugnou pela formação de 

litisconsórcio passivo necessário com Ritchelle Rogério de Carvalho Porto 

e Idelucy Maria Bezerra Fonseca Campos. No mérito pugnou pela 

improcedência dos pedidos da exordial ( Id n.º 15554611). Os demais 

requeridos, apesar de citados, deixaram transcorrer o prazo sem 

contestar, conforme certidão constante no Id n.º 15584574. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação (Id n.º 16261738). O decisum 

constante no Id n.º 19116580 indeferiu o pedido de formação de 

litisconsórcio passivo e intimou as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir. A parte autora indicou prova testemunhal (Id n.º 

22308992). O requerido Hugo Leonardo David também pleiteou a produção 

de prova testemunhal ((Id n.º 22308992). A parte requerida indicou prova 

testemunhal, assim como requereu a juntada de documentos ( Id n.º 

22736556). Os demais requeridos deixaram transcorrer o prazo sem 

manifestação, conforme consta no Id n.º 22761424. É a síntese. DECIDO. 

O processo encontra-se na fase de julgamento conforme o seu estado. 

Compulsando os autos, verifico que a hipótese não é de extinção do 

processo (art. 354 do CPC), nem mesmo de julgamento antecipado do seu 

mérito (parcial ou total), pois há necessidade de produção de outras 

provas e não existem pedidos incontroversos (arts. 355 e 356 do CPC). 

Vislumbro, ainda, que ônus da prova será regulado nos termos do art. 373 

do Código de Processo Civil. Passo, em razão disso, ao saneamento e 

organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC. No que tange 

ao saneamento [art. 357, inciso I], verifico que o processo está em ordem. 

Com efeito, não existem vícios ou irregularidades, estando presentes os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. As partes são 

capazes e estão representadas e não há prejudiciais de mérito a serem 

analisadas. Relativamente à organização do processo [art. 357, incisos II a 

V], registro que, quanto às questões de fato, a atividade probatória deverá 

recair sobre os seguintes pontos controvertidos: A prestação de cursos 

na modalidade Educação de Jovens e Adultos e Educação prestada pelo 

requerido CEDUC se deu de forma irregular, sem autorização ou 

credenciamento do órgão competente? DEFIRO o pedido de produção de 

prova oral e, por conseguinte, DESIGNO o dia 15.07.2020, às 14h30min, 

para audiência de inquirição das testemunhas, a ser realizada na sala de 

audiências do Gabinete I da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular no 

Fórum da Capital. FIXO o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 

apresentação ou ratificação dos rol de testemunhas, o qual deverá conter, 

sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, 

número de identidade e endereço completo da residência e do local de 

trabalho, sob a pena de preclusão (art. 450, CPC). Ressalto, ainda, que 

caberá ao advogado constituído pela parte interessada na produção da 

prova informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, observadas as 

regras do art. 455 do Código de Processo Civil, inclusive a de juntar aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento desta pela testemunha, sob as penas do § 3º do citado artigo. 

Assim sendo, INTIMEM-SE as partes, por meio de seus respectivos 

advogados, para que comparecerem à audiência designada já 

acompanhadas da(s) testemunha(s) arrolada(s), ressalvadas as 

hipóteses em que a intimação deve ser feita pela via judicial, nos moldes 

do disciplinado no art. 455 do Código de Processo Civil. PROCEDA-SE com 

a preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. Intimem-se. Cientifique-se o representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 27 de Março de 2020. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 235005 Nr: 4136-27.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

GERALDO LAURO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:P. DE 

JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612-a OAB/MT, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.004, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 O processo aguarda a citação dos requeridos, entretanto, visando 

garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, é necessário que 

as partes tenham conhecimento do teor do anexo que se refere a este 

processo e integra a colaboração firmada pelo requerido José Geraldo 

Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 251303 Nr: 17880-89.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGR, HMB, NO, GDCG, JB, GL, JQP, JQP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, CÉLIO JOUBERT FURIO - OAB:PROM.DE 

JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3.498-B/MT, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB: OAB/DF41233, 

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 3.686, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 O processo foi saneado e aguarda a manifestação das partes acerca 

das provas a serem produzidas, entretanto, visando garantir o exercício 

do contraditório e da ampla defesa, é necessário que as partes tenham 

conhecimento do teor do anexo que se refere a este processo e integra a 

colaboração firmada pelo requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 265839 Nr: 23518-06.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMPERIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTOR DE JUS, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO 

- OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MOSCHINI ANTUNES 

MACIEL - OAB:17.388/MT, Carolina Elma Pereira Schuck - 

OAB:13195, DANIEL GOMES SOARES DE SOUSA - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB:23833, FERNANDA BRANDÃO CANÇADO - 

OAB:14.488/MT, JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - OAB:18636, 

JULIANA GOMES TAKAYAMA - OAB:14.119/MT, RENATO MOURA 

DUETI SILVA - OAB:21142/0, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 (...).Assim, considerando que a prova pericial ainda não atingiu o seu 

objetivo, intime-se novamente o perito judicial José Eduardo de Oliveira 

Netto, para que no prazo de quinze (15) dias, esclareça as divergências 

apontadas pelo Ministério Público na manifestação de (fls. 1.227/1.228), 

bem como os quesitos elaborados pela defesa e não respondidos, 

conforme requerimento de fls. 1.233/1.242.O valor remanescente dos 

honorários periciais, somente será liberado após os devidos 

esclarecimentos.Com a juntada dos esclarecimentos pelo perito judicial, 

intimem-se as partes a manifestarem no prazo de quinze (15) dias. Após, 

voltem-me conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 287366 Nr: 8658-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, PAULO SÉRGIO DA COSTA 

MOURA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA, GUILHERME DA COSTA GARCIA, 

JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:25213/MT, CLARISSA DE OLIVEIRA MELLO - OAB:21655, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612/A, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ 

- OAB:2521, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011, UBIRAJARA 

DE SIQUEIRA FILHO - OAB:15714-MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.629, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 O processo está na fase instrutória, entretanto, visando garantir o 

exercício do contraditório e da ampla defesa, é necessário que as partes 

tenham conhecimento do teor do anexo que se refere a este processo e 

integra a colaboração firmada pelo requerido José Geraldo Riva.
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 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 330397 Nr: 2190-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, SILVAL DA CUNHA 

BARBOSA, GERALDO LAURO, HERMINIO BARRETO, JURACY BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, GILMAR D’MOURA - OAB:11.464, GILMAR MOURA DE 

SOUZA - OAB:5.681, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612-a 

OAB/MT, MARCOS ROGÉRIO LIMA PINTO E SILVA - OAB:10.205/MT, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RAFAELLY 

PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RONALDO DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 Vistos etc.

 Este processo estava suspenso em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE n.º 852475/SP. Referido recurso foi julgado, no qual foi 

fixada a tese: “Tema 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa.”

 A ação poderia retomar seu trâmite regular, entretanto, o requerido José 

Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.643, retificando os 

termos da defesa apresentada para reconhecer a procedência dos 

pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 336619 Nr: 7480-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, CRISTIANO GUERINO 

VOLPATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMINO AFONSO FERNANDES 

- OAB:3498-B/MT, FELIPE MAIA BROETO - OAB:23.948, FERNANDO 

CESAR FARIA - OAB:OAB/MT 27469, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - 

OAB:20612-a OAB/MT, JANAINA RUBINA PEDRO PASSARE - 

OAB:14.499, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JÚNIOR - OAB:9.607/MT, 

PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4.659/MT, RODRIGO DE 

BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA 

COSTA - OAB:20362/O, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, VALBER MELO - OAB:OAB/MT 8.927

 Vistos etc.

 Este processo estava suspenso em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE n.º 852475/SP. Referido recurso foi julgado, no qual foi 

fixada a tese: “Tema 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa.”

 A ação poderia retomar seu trâmite regular, entretanto, o requerido José 

Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.056, retificando os 

termos da defesa apresentada para reconhecer a procedência dos 

pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 370899 Nr: 7194-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3498-B/MT, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612-a 

OAB/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 Vistos etc.

 Este processo estava suspenso em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE n.º 852475/SP. Referido recurso foi julgado, no qual foi 

fixada a tese: “Tema 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa.”

 A ação poderia retomar seu trâmite regular, entretanto, o requerido José 

Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.150, retificando os 

termos da defesa apresentada para reconhecer a procedência dos 

pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.
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 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 372893 Nr: 9616-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, NASSER OKDE, GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO 

LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA 

- OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - OAB:3498-B/MT, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB: OAB/DF41233, IVO MARCELO 

SPINOLA DA ROSA - OAB:13731/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES 

- OAB:4659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - 

OAB:130011/SP, TOMÁS ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 Vistos etc.

 O requerido José Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 2.330, 

retificando os termos da defesa apresentada para reconhecer a 

procedência dos pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 O processo foi saneado e aguarda a manifestação das partes acerca 

das provas a serem produzidas, entretanto, visando garantir o exercício 

do contraditório e da ampla defesa, é necessário que as partes tenham 

conhecimento do teor do anexo que se refere a este processo e integra a 

colaboração firmada pelo requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 374990 Nr: 11684-98.2009.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, GERALDO LAURO, NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE 

ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3.498-B/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, DIEGO 

GOMES DA SILVA LESSI - OAB:15.159/MT, GUSTAVO LISBOA 

FERNANDES - OAB:20612-a OAB/MT, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS 

JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700/O, 

MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, MARIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO 

DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 Vistos etc.

 Este processo estava suspenso em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE n.º 852475/SP. Referido recurso foi julgado, no qual foi 

fixada a tese: “Tema 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa.”

 A ação poderia retomar seu trâmite regular, entretanto, o requerido José 

Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 1.323 retificando os termos 

da defesa apresentada para reconhecer a procedência dos pedidos 

iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 437382 Nr: 15360-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, JURACY BRITO, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÓVIS DE ALMEIDA JUNIOR - 

PROMOTOR - OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:25213/MT, GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612/A, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP

 Vistos etc.

 Este processo estava suspenso em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE n.º 852475/SP. Referido recurso foi julgado, no qual foi 

fixada a tese: “Tema 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa.”

 A ação poderia retomar seu trâmite regular, entretanto, o requerido José 

Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 1.164, retificando os 

termos da defesa apresentada para reconhecer a procedência dos 

pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 463064 Nr: 31488-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 
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Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, ALMINO AFONSO FERNANDES - 

OAB:3.498-B/MT, ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - 

OAB:DF. 44.588, ANA CAROLINA LEÃO OSORIO - OAB:DF. 41.800, 

GUSTAVO LISBOA FERNANDES - OAB:20612-a OAB/MT, GUSTAVO 

TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:DF. 42.990, JORGE AURÉLIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.700/MT, MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011/SP, 

WILLIAM PEREIRA LAPORT - OAB:DF. 44.658

 Vistos etc.

 Este processo estava suspenso em razão da repercussão geral 

reconhecida no RE n.º 852475/SP. Referido recurso foi julgado, no qual foi 

fixada a tese: “Tema 897 – São imprescritíveis as ações de ressarcimento 

ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de 

Improbidade Administrativa.”

 A ação poderia retomar seu trâmite regular, entretanto, o requerido José 

Geraldo Riva, por seu patrono, manifestou à fl. 1.984, retificando os 

termos da defesa apresentada para reconhecer a procedência dos 

pedidos iniciais.

 Informou, também, que as penalidades decorrentes dos fatos narrados 

foram pactuadas no acordo de colaboração premiada que firmou, 

homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Desta forma e visando garantir o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, é necessário que as partes tenham conhecimento do teor do 

anexo que se refere a este processo e integra a colaboração firmada pelo 

requerido José Geraldo Riva.

 Diante do exposto, determino que seja solicitado ao ilustre Relator da 

Petição nº 101036/2020-OE-TJ, Desembargador Marcos Machado, o 

anexo da colaboração que se refere aos fatos apurados nesta ação.

 Determino a suspensão deste feito até que o mencionado anexo seja 

compartilhado com este Juízo, o qual, inicialmente, será arquivado em sigilo 

na Secretaria da Vara.

 Intime-se.

 Cumpra-se.
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