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ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

 
 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO 
 
  
 
Número Único: 1016571-85.2019.8.11.0000 
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47) 
Assunto: [Seguro] 
Relator: Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA 

 
Turma Julgadora: [DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA
FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES
FILHO]
Parte(s):  
[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A
- CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AUTOR), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04
(AUTOR), LAURICI DE JESUS XAVIER - CPF: 488.543.601-04 (REU), MINISTERIO PUBLICO
ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
                        A C Ó R D Ã O 
                       Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE
CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso, sob a Presidência Des(a).  SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma
Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO
RESCISÓRIA, VENCIDA A 2ª VOGAL, NA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
                        E M E N T A

  
 

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO RESCISÓRIO

COM FUNDAMENTO EM DOLO DO VENCEDOR – DOLO

EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO

PROCEDENTE COM NOVO JULGAMENTO. 

1- Nos termos da jurisprudência do STJ, para o

cabimento da Ação Rescisória insculpida no inciso III, primeira

parte, do artigo 966, do CPC (dolo da parte vencedora em

detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos

intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de

modo a influenciar negativamente na decisão judicial. No caso
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concreto, em 06/01/2016, o Requerido formulou o pedido de

recebimento da indenização do DPVAT na via administrativa, o

qual foi pago em 29/03/2016, por meio de transferência bancária

para conta poupança indicada pelo próprio Autor da demanda

originária. Todavia, dois meses depois de ter recebido a

verba, em 09/05/2016, o Requerido ajuizou Ação de Cobrança de

Seguro DPVAT.  

2- São deveres das partes, de seus procuradores e de

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,

expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular

pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são

destituídas de fundamento (art. 77, I, II, CPC). Na hipótese,

evidente o dolo processual de que trata o inciso III, do artigo

966, da Lei de Ritos, em especial porque desde o início da

demanda originária a Seguradora alegou a tese de pagamento

administrativo e, depois de sentenciado o feito reconhecendo a

inexistência do direito pleiteado, o Autor daquela demanda ainda

interpôs Recurso de Apelação, alegando que não havia recebido

a indenização. 

  

3- Procedente o pedido rescindente, em novo

julgamento, diante da prova do recebimento da indenização do

seguro DPVAT na via Administrativa, nega-se provimento ao

Recurso de Apelação interposto pelo Autor da demanda

originária, mantendo hígida a sentença que rechaçou o pedido

inicial, diante da prova do pagamento administrativo.  
 
 
                        R E L A T Ó R I O  

  
 

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1016571-85.2019.8.11.0000 

  

R E L A T Ó R I O   
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EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA) 

Egrégia Câmara: 

Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo Itaú Seguros

de Auto e Residência S.A. e Seguradora Líder dos Consórcios do

Seguro DPVAT S.A. com objetivo de rescindir acórdão proferido pela 4.ª

Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação n.º

0009460-66.2016.8.11.0002, interposto por Laurici de Jesus Xavier. 

A Autora ajuíza a demanda com fundamento no artigo

966, incisos III e VIII, do CPC, sob a tese de que o Acórdão rescindendo

foi proferido com fundamento em premissa equivocada (erro de fato), já

que o Apelo foi provido sob o argumento de que a Seguradora não teria

comprovado o pagamento administrativo, quando, na verdade, juntou o

comprovante com as contrarrazões do Recurso. 

No que tange ao inciso III, do artigo 966, da Lei de Ritos,

sustenta que ao omitir o recebimento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil,

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o Requerido agiu

em flagrante dolo e má-fé, com o intuito de induzir o Juízo a erro. 

Argumenta que com o trânsito em julgado do Acórdão, o

Requerido deu início ao cumprimento da sentença. 

Afirma que o Acórdão que pretende rescindir

desconsiderou fato inconteste, qual seja: o pagamento administrativo

realizado e comprovado nos autos originários. 

Assevera que é possível o ajuizamento da demanda

Rescisória porque o Acórdão rescindendo está fundado em erro de fato

inconteste. 

Alega que efetuou o pagamento do Seguro DPVAT na

esfera administrativa, em estreita consonância com a legislação vigente à

época e que a sentença não pode ser mantida, sob pena de

enriquecimento indevido do Requerido. 

Relata que depositou o valor no Juízo de origem e que é

evidente que, caso o montante seja levantado pelo Requerido,
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dificilmente conseguirá reavê-lo, em especial porque o Requerido não

tem bens para garantir futura execução/cobrança. 

Ao final, requer a rescisão do Acórdão proferido nos

autos do processo n.º 9460-66.2016.8.11.0002, de modo a reconhecer a

regularidade do pagamento realizado a título de seguro DPVAT ao

Requerido, o qual ficou amplamente comprovado por via dos

documentos juntados com as contrarrazões apresentadas naquele feito. 

O pedido liminar foi acolhido, com a suspensão dos

efeitos da decisão rescindenda, até futura determinação (Id. 26440991). 

Devidamente citado, o Requerido Laurici de Jesus Xavier

não apresentou defesa, conforme se observa do Id. 33582488. 

No Id. 34029984 foi decretada a revelia do Requerido,

com a intimação da Autora sobre o interesse na produção de provas. 

A Requerente pugnou pelo julgamento da lide no estado

em que se encontra (Id. 36543969). 

Nos termos do que estabelece o artigo 197, § 2.º, do

RITJ/MT, foram dispensadas as alegações finais, com a remessa dos

autos à Procuradoria Geral de Justiça (Id. 38334489). 

O Parquet não vislumbrou interesse público no feito,

motivo pelo deixou de emitir opinião (Id. 38510967). 

É o relatório. 

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020. 

  

Des.ª Clarice Claudino da Silva 

                    Relatora 
 
 
                        

 
                        V O T O  R E L A T O R

 
                        

  
 

 
Data da sessão: Cuiabá-MT, 07/05/2020 
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V O T O   

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA) 

Egrégia Câmara: 

Ao que se extrai dos autos, em 09/05/2016, o Requerido

Laurici de Jesus Xavier, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT

em face da empresa Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em virtude

de acidente de trânsito ocorrido em 21/11/2015, que lhe acarretou

invalidez permanente. Assim, requereu o pagamento da indenização,

com correção monetária e juros de mora. 

Na contes tação,  a  Seguradora  pugnou pe la

improcedência do pedido, ao argumento de que efetuou o pagamento da

verba indenizatória de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um

reais e vinte e cinco centavos) na esfera administrativa. 

Realizada perícia judicial, foi constatada a debilidade no

punho esquerdo do Requerido, em 75% (setenta e cinco por cento). 

Ao manifestar sobre o Laudo Pericial, ambas as partes

concordaram que o valor devido ao Requerido seria de R$ 2.531,25 (dois

mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Logo, o

Autor daquela demanda pugnou pela condenação da Seguradora ao

pagamento da verba, enquanto a Autora desta Ação requereu a

improcedência do pedido, ante o pagamento já efetuado na via

administrativa. 

Na sentença, considerando que a Seguradora

comprovou o pagamento, o Juiz singular rejeitou os pedidos indicias e,

de conseguinte, condenou Laurici de Jesus Xavier a pagar as custas,

despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez

por cento) do valor atualizado da causa, com observância do que dispõe

o artigo 98, § 3.º, do CPC, por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Inconformado, Laurici de Jesus Xavier interpôs Recurso

de Apelação, alegando que diferente do que consta no decisum, a
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Seguradora não comprovou o pagamento da verba indenizatória. Logo,

requereu a reforma da sentença, com a condenação da Seguradora ao

pagamento do DPVAT no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e

trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Nas contrarrazões, a Seguradora rechaçou os

argumentos do Apelo e reiterou a afirmativa de que efetuou o pagamento

da indenização na exata quantia referente ao grau de invalidez

permanente do Apelante. 

O Recurso de Apelação tramitou sob a Relatoria do

Desembargador Guiomar Teodoro Borges e a Quarta Câmara de Direito

Privado, em 15/05/2019, à unanimidade, proveu o Recurso. 

No voto condutor consta que não foram juntados

documentos que comprovam o pagamento na via administrativa. Logo, a

sentença foi reformada e a Seguradora condenada ao pagamento do

seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) e das verbas de

sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze

por cento) do valor da condenação. 

Com o trânsito em julgado, a empresa Itaú Seguros de

Auto e Residência S.A. e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro

Dpvat S.A. ajuizaram esta demanda Rescisória, com fundamento no

artigo 966, incisos III e  VIII, do CPC. 

Quanto ao inciso VII I ,  alegam que o Acórdão

rescindendo foi proferido com fundamento em premissa equivocada (erro

de fato), já que o Apelo foi provido sob o argumento de que a Seguradora

não teria comprovado o pagamento administrativo, quando, na verdade,

apresentou o comprovante com as contrarrazões do Recurso. 

O pedido rescisório com fundamento no inciso III, do

artigo 966, do CPC, por sua vez, tem como tese a presença de dolo por

parte do Requerido. De acordo com as Autoras, ao omitir o recebimento

do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e

cinco centavos), o Requerido agiu em flagrante dolo e má-fé, com o
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intuito de induzir o Juízo a erro. 

Pois bem. Analiso primeiro os argumentos expostos

pelas Autoras para o pedido rescisório com base no inciso III, do artigo

966, do CPC, o qual estabelece que é possível a rescisão de decisum

 que “resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da

parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim

de fraudar a lei”. 

Na hipótese, as Autoras afirmam que o Requerido agiu

com dolo e má-fé ao omitir o recebimento da verba indenizatória. Ou

seja, pedem a rescisão do Acórdão com fundamento no dolo da parte

vencedora em detrimento da parte vencida. 

Para a Corte Superior, o cabimento da Ação Rescisória

com suporte no inciso III, primeira parte, do artigo 966, do CPC (dolo da

parte vencedora em detrimento da parte vencida), exige atos intencionais

graves, que configurem deslealdade processual, de modo a influenciar

negativamente na decisão judicial. (REsp 1590902/SP, Rel. Ministro

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em

26/04/2016, DJe 12/05/2016). 

O dolo que dá ensejo à possibilidade de ajuizamento da

Ação Rescisória, portanto, é o processual, consistente na litigância de

má-fé, e, nos termos do artigo 80, da Lei de Ritos, considera-se litigante

de má-fé aquele que: a) deduz pretensão ou defesa contra texto

expresso de lei ou fato incontroverso; b) altera a verdade dos fatos; c)

usa do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opõe resistência

injustificada ao andamento do processo; e) procede de modo temerário

em qualquer incidente ou ato do processo; f) provoca incidente

manifestamente infundado e; g) interpõe recurso com intuito

manifestamente protelatório.  

No vertente caso, é possível verificar que, de fato, a

Ação de Cobrança de Seguro DPVAT originária foi ajuizada com

intenção de receber quantia indevida, pois já havia sido recebida na via

administrativa.  

Num. 39003959 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 08/05/2020 19:04:20
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBNBYYRTYH



Com efeito, os documentos de Id.  21864481 aliados ao

comprovante de transferência bancária datado de 29/03/2016,

evidenciam que quando o Requerido ajuizou a demanda originária no

intuito de receber a indenização securitária, ele já havia recebido a

referida verba na via administrativa. 

Nota-se que a primeira correspondência encaminhada ao

Requerido é datada de 01/03/2016, em que a Seguradora comunica a

necessidade de informações complementares (Pág. 4, Id. 21864481). Em

23/03/2016, o Requerido foi submetido a perícia médica na via

administrativa (Pág. 3 e 6, Id. 21864481) e, em 02/04/2016, a

Seguradora encaminhou-lhe nova correspondência informando que já

havia efetuado o pagamento da indenização do seguro obrigatório

DPVAT, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais

e vinte e cinco centavos), por meio de transferência para a conta

poupança de sua titularidade (Pág. 5, Id. 21864481). 

Também importa registrar que, em 06/01/2016, o

Requerido assinou o documento denominado “Autorização de

Pagamento de Indenização do Seguro DPVAT”, no qual declarou que a

conta bancária fornecida era de sua titularidade e que efetuado o

pagamento da indenização, reconheceria o recebimento e daria como

quitado o valor. 

Em resumo: em 06/01/2016, o Requerido formulou o

pedido de indenização na via administrativa, o qual foi pago em 

29/03/2016, por meio de transferência bancária para conta poupança

indicada por ele próprio. Todavia, dois meses depois de ter recebido, em 

09/05/2016, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. 

Assim, tenho que é evidente o dolo processual de que

trata o inciso III, do artigo 966, da Lei de Ritos, em especial porque

desde o início da demanda originária a Seguradora alegou a tese de

pagamento administrativo e, depois de sentenciado o feito reconhecendo

a inexistência do direito pleiteado, o Autor daquela demanda ainda

interpôs Recurso de Apelação, alegando que não havia recebido a
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verba. Ou seja, ao ajuizar a demanda originária, o Requerido alterou a

verdade dos fatos. 

Verifico, portanto, a ocorrência de dolo em detrimento da

parte vencida, haja vista ser evidente a atuação processual desleal do

vencedor. 

Não se pode olvidar que são deveres das partes, de seus

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do

processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade e não

formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são

destituídas de fundamento (art. 77, I e II, CPC). 

Em caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça

de Mato Grosso do Sul: 

AÇÃO RESCISÓRIA – COBRANÇA DE SEGURO

DPVAT – RESCISÓRIA FUNDADA EM DOCUMENTO NOVO E

DOLO DA PARTE VENCEDORA – DOCUMENTO DISPONÍVEL

QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA –

ALEGAÇÃO AFASTADA - DOLO CONFIGURADO - OMISSÃO

DO BENEFICIÁRIO SOBRE O RECEBIMENTO DA

INDENIZAÇÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA – JUÍZO

RESCINDENTE PROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE

PROCESSUAL RECONHECIDA EM SEDE DE JUÍZO

RESCISÓRIO – AÇÃO DE COBRANÇA EXTINTA 1. Os

documentos trazidos sob a roupagem de "documento novo" não

podem ser assim considerados, haja vista que sempre estiveram

à disposição da parte autora, ou pelo menos sempre houve

possibilidade de pleiteá-los, contudo, não foi demonstrada

qualquer tentativa de obtenção de tais documentos à época do

processamento do feito originário. 2. Do conjunto probatório

dos autos, contata-se que, de fato, a ação de cobrança de

seguro DPVAT originária foi ajuizada com intenção de

perceber quantia indevida, pois já havia sido recebida na via

administrativa. Assim, resta configurado o dolo processual
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de que trata o inciso II do art. 966 do CPC/15, especialmente

porque a tese de pagamento administrativo integrou a

defesa da seguradora nos autos de origem, tendo a parte

autora, ora requerida, permanecido silente até mesmo após

tal provocação. Juízo rescindente procedente. 3. Sabendo-se

que o interesse processual reside no binômio necessidade-

adequação, tem-se que a falta de interesse processual da autora

da demanda de origem restou evidenciada, especialmente em

razão da autora, ora requerida, já ter obtido administrativamente

o bem da vida postulado naquela inicial. 4. Ação de cobrança de

seguro DPVAT julgada extinta, sem resolução de mérito, nos

termos o art. 267, VI, do CPC/73, vigente à época da decisão

rescindenda.(TJ-MS - AR: 14050765420168120000 MS

1405076-54.2016.8.12.0000, Relator: Desª. Tânia Garcia de

Freitas Borges, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3ª Seção

Cível, Data de Publicação: 22/02/2019). (sem grifos no original) 

Diante do evidente dolo da parte vencedora em

detrimento da parte vencida, imperiosa a rescisão do Acórdão, com

fundamento no inciso III, do artigo 966, do CPC, o que torna prejudicada

a análise dos argumentos expostos pelas Autoras com base no inciso

VIII, do citado dispositivo da Lei de Ritos. 

Ante ao exposto, julgo procedente o pedido, rescindo

o Acórdão proferido no RAC n.º 9460-66.2016.8.11.0002,

desconstituo o trânsito em julgado e, nos termos do artigo 974, do

CPC, considerando tudo o que foi exposto neste voto, em novo

julgamento, DESPROVEJO o Recurso de Apelação interposto por

Laurici de Jesus Xavier, mantenho hígida a sentença proferida pelo

Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, que

rechaçou o pedido inicial, diante da prova do pagamento na via

administrativa, inclusive quanto aos honorários advocatícios ali

fixados. 

De conseguinte, condeno o Requerido ao pagamento
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das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez

por cento) do valor atualizado da causa, em atenção ao que estabelece o

artigo 85, § 2.º, do CPC e, nos termos do parágrafo único do artigo 974

da Lei Processual Civil, determino a restituição do depósito a que se

refere o inciso II, do artigo 968, do CPC às Autoras. 

É como voto. 
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AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE COBRANÇA DE

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO RESCISÓRIO

COM FUNDAMENTO EM DOLO DO VENCEDOR – DOLO

EVIDENCIADO – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO

PROCEDENTE COM NOVO JULGAMENTO. 

1- Nos termos da jurisprudência do STJ, para o

cabimento da Ação Rescisória insculpida no inciso III, primeira

parte, do artigo 966, do CPC (dolo da parte vencedora em

detrimento da parte vencida) deve estar estampada em atos

intencionais graves, que configurem deslealdade processual, de

modo a influenciar negativamente na decisão judicial. No caso

concreto, em 06/01/2016, o Requerido formulou o pedido de

recebimento da indenização do DPVAT na via administrativa, o

qual foi pago em 29/03/2016, por meio de transferência bancária

para conta poupança indicada pelo próprio Autor da demanda

originária. Todavia, dois meses depois de ter recebido a

verba, em 09/05/2016, o Requerido ajuizou Ação de Cobrança de

Seguro DPVAT.  

2- São deveres das partes, de seus procuradores e de

todos aqueles que de qualquer forma participem do processo,

expor os fatos em juízo conforme a verdade, não formular

pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são

destituídas de fundamento (art. 77, I, II, CPC). Na hipótese,

evidente o dolo processual de que trata o inciso III, do artigo

966, da Lei de Ritos, em especial porque desde o início da

demanda originária a Seguradora alegou a tese de pagamento

administrativo e, depois de sentenciado o feito reconhecendo a

inexistência do direito pleiteado, o Autor daquela demanda ainda

interpôs Recurso de Apelação, alegando que não havia recebido

a indenização. 
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3- Procedente o pedido rescindente, em novo

julgamento, diante da prova do recebimento da indenização do

seguro DPVAT na via Administrativa, nega-se provimento ao

Recurso de Apelação interposto pelo Autor da demanda

originária, mantendo hígida a sentença que rechaçou o pedido

inicial, diante da prova do pagamento administrativo.  
 

Num. 39003960 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 08/05/2020 19:04:20
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBFLSGNQGR



 

 

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 1016571-85.2019.8.11.0000 

  

R E L A T Ó R I O   

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

(RELATORA) 

Egrégia Câmara: 

Cuida-se de Ação Rescisória proposta pelo Itaú Seguros

de Auto e Residência S.A. e Seguradora Líder dos Consórcios do

Seguro DPVAT S.A. com objetivo de rescindir acórdão proferido pela 4.ª

Câmara de Direito Privado, nos autos do Recurso de Apelação n.º

0009460-66.2016.8.11.0002, interposto por Laurici de Jesus Xavier. 

A Autora ajuíza a demanda com fundamento no artigo

966, incisos III e VIII, do CPC, sob a tese de que o Acórdão rescindendo

foi proferido com fundamento em premissa equivocada (erro de fato), já

que o Apelo foi provido sob o argumento de que a Seguradora não teria

comprovado o pagamento administrativo, quando, na verdade, juntou o

comprovante com as contrarrazões do Recurso. 

No que tange ao inciso III, do artigo 966, da Lei de Ritos,

sustenta que ao omitir o recebimento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil,

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), o Requerido agiu

em flagrante dolo e má-fé, com o intuito de induzir o Juízo a erro. 

Argumenta que com o trânsito em julgado do Acórdão, o

Requerido deu início ao cumprimento da sentença. 

Afirma que o Acórdão que pretende rescindir

desconsiderou fato inconteste, qual seja: o pagamento administrativo

realizado e comprovado nos autos originários. 

Assevera que é possível o ajuizamento da demanda

Rescisória porque o Acórdão rescindendo está fundado em erro de fato

inconteste. 

Alega que efetuou o pagamento do Seguro DPVAT na

esfera administrativa, em estreita consonância com a legislação vigente à
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época e que a sentença não pode ser mantida, sob pena de

enriquecimento indevido do Requerido. 

Relata que depositou o valor no Juízo de origem e que é

evidente que, caso o montante seja levantado pelo Requerido,

dificilmente conseguirá reavê-lo, em especial porque o Requerido não

tem bens para garantir futura execução/cobrança. 

Ao final, requer a rescisão do Acórdão proferido nos

autos do processo n.º 9460-66.2016.8.11.0002, de modo a reconhecer a

regularidade do pagamento realizado a título de seguro DPVAT ao

Requerido, o qual ficou amplamente comprovado por via dos

documentos juntados com as contrarrazões apresentadas naquele feito. 

O pedido liminar foi acolhido, com a suspensão dos

efeitos da decisão rescindenda, até futura determinação (Id. 26440991). 

Devidamente citado, o Requerido Laurici de Jesus Xavier

não apresentou defesa, conforme se observa do Id. 33582488. 

No Id. 34029984 foi decretada a revelia do Requerido,

com a intimação da Autora sobre o interesse na produção de provas. 

A Requerente pugnou pelo julgamento da lide no estado

em que se encontra (Id. 36543969). 

Nos termos do que estabelece o artigo 197, § 2.º, do

RITJ/MT, foram dispensadas as alegações finais, com a remessa dos

autos à Procuradoria Geral de Justiça (Id. 38334489). 

O Parquet não vislumbrou interesse público no feito,

motivo pelo deixou de emitir opinião (Id. 38510967). 

É o relatório. 

Cuiabá-MT, 02 de abril de 2020. 

  

Des.ª Clarice Claudino da Silva 

                    Relatora 
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Número Único: 1016571-85.2019.8.11.0000 
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47) 
Assunto: [Seguro] 
Relator: DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA 
 

Decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA,
VENCIDA A 2ª VOGAL, NA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

  
Data da sessão: Cuiabá-MT, 07/05/2020 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO  

 
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

 
 
J u l g a m e n t o  d e s i g n a d o  p a r a  a  S e s s ã o  O r d i n á r i a   q u e  s e r á  r e a l i z a d a  p o r
VIDEOCONFERÊNCIA, em 07 de Maio de 2020 às 14:00 horas, no Canal do Youtube/TJMT.
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e
memoriais podem ser encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24
(vinte e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES.
Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n.
289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das sessões de julgamento para
o endereço de e-mail: acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as
condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 283/2020.

Num. 40600964 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: Usuário do sistema - 28/04/2020 09:13:56
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBCFYFHBTF



 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO  

 
INTIMAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

 
 
J u l g a m e n t o  d e s i g n a d o  p a r a  a  S e s s ã o  O r d i n á r i a   q u e  s e r á  r e a l i z a d a  p o r
VIDEOCONFERÊNCIA, em 07 de Maio de 2020 às 14:00 horas, no Canal do Youtube/TJMT.
Pedido de sustentação oral, nos casos previstos no art. 93, § 13, do RI/TJMT, preferência e
memoriais podem ser encaminhados para o e-mail sustentacaooral@tjmt.jus.br, em até 24
(vinte e quatro) horas antes da sessão, conforme Portaria 283/2020-PRES.
Questão de ordem e/ou esclarecimento de fato, facultada pelo § 6º, do art. 1º, da Portaria n.
289/2020-PRES, devem ser solicitados em até 30 minutos antes das sessões de julgamento para
o endereço de e-mail: acompanhamento.julgamento@tjmt.jus.br, em conformidade com as
condições previstas nas alíneas "a" a "f" do art. 3º da Portaria n. 283/2020.
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