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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
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Des. Dirceu dos Santos
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Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges
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Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Presidência

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência

Decisão / Intimação do Presidente

Protocolo: 0010147/2015

Agravo Regimental n. 02/2015 Protocolo 010147-83/2015

Origem: COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S): ANGELINA PERON

Advogado(s): Dr(a). RAIMAR ABILIO BOTTEGA - OAB/MT 3882/0

Advogado(s): Dr(a). LILIAN ALVES MARTINI - OAB/MT 13592/0

AGRAVADO(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

Intimação a Agravante para manifestação quanto ao cálculo, no prazo de 

o5 (cinco) dias.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

ONIVALDO BUDNY. Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da 

Central dos Precatórios

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO. Presidente do Tribunal de Justiça de 

MT.

DEPARTAMENTO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA, em Cuiabá 29 de outubro de 

2018. Belª CESARINE APARECIDA GARCIA DE CASTRO. 

sec.auxiliarpresidência@tjmt.jus.br

Tribunal Pleno

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012730-19.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SANCHES FILHO OAB - SP388575 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

5° VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012730-19.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - TP.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012778-75.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

JOAQUIM VICENTE DE MORAES MAGALHAES (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1012778-75.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - TP.

Acórdão

ACÓRDÃOS ADMINISTRATIVOS

 

DIVERSOS 10/2016 – DEPARTAMENTO DO TRIBUNAL PLENO – N. 

0026613-21.2016.8.11.0000

AUTOR: EXMO. SR. DES. COORDENADOR DA COMISSÃO ESPECIAL 

SOBRE DROGAS ILÍCITAS

AUTOR: EXMA. SRA. DRA. JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA 

COMARCA DE SINOP

Relator: Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro

Decisão: POR UNANIMIDADE, APROVOU OS ANTEPROJETOS DE LEI E DE 

RESOLUÇÃO AUTORIZANDO A INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA 

DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E DA 4ª VARA CRIMINAL EM SINOP-MT, COM 

ESPECIALIZAÇÃO E ALTERAÇÃO DE NOMENCLATURA DAS VARAS, 

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa: MATÉRIA ADMINISTRATIVA – ANTEPROJETO DE LEI – CRIAÇÃO 

DE CARGOS NO SDCR – ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO – 

AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA VARA ESPECIALIZADA DA 

INFÂNCIA E JUVENTUDE E DA 4ª VARA CRIMINAL – READEQUAÇÃO DE 

UNIDADES JUDICIÁRIAS – COMARCA DE SINOP – ENTRÂNCIA ESPECIAL – 

DEMANDA PROCESSUAL CRESCENTE – ESPECIALIZAÇÃO DA 5ª, 6ª E 7ª 

VARAS - ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA – EXISTÊNCIA DE 

ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA A RECEBER AS NOVAS UNIDADES – 

POSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA – APROVAÇÃO. O objetivo 

do Poder Judiciário é garantir a agilidade na tramitação dos processos 

judiciais e administrativos e assegurar a razoável duração do processo. 

No interesse do Poder Judiciário, a instalação de unidades judiciárias há 

de ser realizada, considerando o aporte de processos que justifique essa 

medida, observando-se, inclusive, a possibilidade orçamentário-financeira 

para abarcar a nova situação.

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 8/2018 – DEPARTAMENTO DO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA – N. 0080575-85.2018.8.11.0000

SOLICITANTE: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO – Corregedora-Geral da 

Justiça

SOLICITADO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

INTERESSADO: DR. DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

INTERESSADO: DR. RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Relator: Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro

Decisão: POR UNANIMIDADE, VITALICIOU OS JUÍZES RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI E DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA.

Ementa: VITALICIAMENTO – JUÍZES SUBSTITUTOS – PARECER OPINATIVO 

EMITIDO PELA CORREGEDORIA-GERALDA JUSTIÇA – CONSELHODA 

MAGISTRATURA– TRIBUNALPLENO. O Conselho da Magistratura, 

considerando o parecer opinativo favorável expedido pela CGJ, com base 

na idoneidade moral, educação e capacidade de trabalho e cumprimento 

dos prazos processuais revelados pelos Juízes Substitutos, sugere ao 

Tribunal Pleno o seu vitaliciamento. O vitaliciamento dos Juízes Substitutos 

depende da pontuação atingida, dos documentos acostados pela 

Corregedoria-Geral da Justiça, assim como das Certidões negativas 

juntadas aos autos.

 

Departamento do Tribunal Pleno em Cuiabá, 29 de outubro de 2018.MARIA 

CONCEIÇÃO BARBOSA CORRÊA. Diretora do Departamento do Tribunal 

Pleno

Decisão do Presidente

Protocolo Número/Ano: 70320/2018 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

70320/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA 18164/2017 - CLASSE: 

CNJ-12078) COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - ROSANGELA 

MARIA PEREIRA NOVAIS (Advs: Dr. CELSO ALVES PINHO - OAB 

12709/MT), AGRAVADO(S) - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

Decisão: Homologo a desistência do prazo recursal manifestada à fl. 

29, em petição subscrita por advogado dotado de poderes específicos 

(procuração fl. 07 dos Cumprimento de Sentença nº 18.164/2017 - em 

apenso).

Certifique-se o trânsito em julgado e, nada mais havendo, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais.

Ass.: EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 37046/2018 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

37046/2018 COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - CARLINDO 

FONTOURA PANIAGO (Advs: Dra. ALDAIR GONÇALVES DA COSTA 

CALEGARI - OAB 10178/MT), AGRAVADO(S) - FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: No caso dos autos, a tese da prescrição da pretensão 

executória não foi suscitada pelo Executado, mas verificada e declarada 

ex officio, de modo que no exercício do juízo de retratação que me 

facultam o artigo 1021, § 2º, do CPC e o artigo 134-A, § 1º, do RITJMT, 

reconsidero a decisão agravada para dela excluir a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado desta decisão, arquive-se.

Ass.: EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 80958/2018 REC. AGRAVO INTERNO Nº 

80958/2018 COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - JOSUÉ ALTAMIR 
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DA SILVA (Advs: Dr. CELSO ALVES PINHO - OAB 12709/MT), 

AGRAVADO(S) - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Decisão: No entanto, considerando-se que a demonstração de eventual 

direito da parte, servidor público estadual aposentado que hoje conta com 

65 anos de idade, pode ter sido prejudicado pelo atabalhoamento de seus 

patronos, que em momento algum fizeram prova da supressão do valor de 

R$ 171,64 nos proventos de aposentadoria de Josué Altamir da Silva, 

utilizando-se do exercício do juízo de retratação que me facultam o artigo 

1021, § 2º, do CPC e o artigo 134-A, § 1º, do RITJMT, reconsidero a 

decisão agravada na parte em que extinguiu a execução, 

viabilizando novamente e de maneira excepcionalíssima que a parte 

Exequente faça a produção de prova documental de estar enquadrado no 

contexto fático do julgamento coletivo que pretende executar.

Posto isso, competindo ao Exequente a comprovação documental da 

verossimilhança de seu direito (art. 373 do CPC), ônus do qual não 

pode se desincumbir sem demonstração de que teve pedido de 

acesso específico aos dados indeferido administrativamente, 

determino a sua intimação nos autos do Cumprimento de Sentença nº 

30.864/2017 para, no prazo de 30 (trinta) dias: (1) evidenciar a efetiva 

supressão da verba “título em julgado incorporado 61,38%” no valor 

unitário e no período constante da planilha de fls. 29/30 (setembro/2005 a 

fevereiro/2012) sob pena de indeferimento da inicial, e (2) para se 

manifestar sobre o documento de fl. 125.

Anoto que a insistência em pleitear a atribuição do ônus da prova de modo 

diverso, sem demonstração dos motivos da impossibilidade ou da 

excessiva dificuldade no cumprimento de seu encargo, gera tumulto 

processual e efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e 

recursos escassos do Judiciário. Advirto que a reiteração de tal 

prática ou o não cumprimento da incumbência de provar os 

fatos constitutivos de seu direito, implicará na imposição 

de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 

e seguintes do Código de Processo Civil.

Ass.: EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO 

(PRESIDENTE)

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 91168 / 2018

INQUÉRITO POLICIAL Nº 91168/2018 - CLASSE CNJ - 279 COMARCA 

CAPITAL

REQUERENTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: D E C I S Ã O Logo, tal como requestado, remetam-se os 

autos à Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Contra a 

Administração Pública da Capital, para que proceda às diligências que 

reputar pertinentes. Empós, sejam os autos Núcleo de Ações de 

Competência Originária – NACO da Procuradoria-Geral de 

Justiça. Observe-se o sigilo necessário à elucidação do fato [art. 20, 

CPP].  Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

Ass.: EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (RELATOR)

Intimação do Presidente

 Protocolo: 30864/2017, Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública - Classe: CNJ-12078 COMARCA CAPITAL. (Interposto nos autos 

do(a) Mandado de Segurança Coletivo 37063/2005 - Classe: CNJ-119), 

Protocolo: 30864/2017, EXEQUENTE - JOSUÉ ALTAMIR DA SILVA 

(Advs:Dr(a). CELSO ALVES PINHO, OAB/MT 12.709), EXECUTADOS - 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, Relator - Exmo. 

Sr(a). PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 Intimação: Ao Advogado do Exequente para, no prazo de 30 (trinta) 

dias: (1) evidenciar a efetiva supressão da verba "título em julgado 

incorporado 61,38%" no valor unitário e no período constante da planilha 

de fls. 29/30 (setembro/2005 a fevereiro/2012) sob pena de 

indeferimento da inicial, e (2) para se manifestar sobre o documento 

de fl. 125.

 ASS: DES. RUI RAMOS RIBEIRO – PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 Departamento do Tribunal Pleno, em Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 Maria Conceição Barbosa Corrêa, Diretora

Conselho da Magistratura

Decisões do Conselho da Magistratura

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 7/2009 - Prot. Atenas: 211771

REQUERENTE: MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS - PRESIDENTE 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, À ÉPOCA.

REQUERIDO: EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Requer a designação de Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Cuiabá, bem como das demais Comarcas do Estado.

Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO

1º Membro: DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

2º Membro: DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Decisão: OS MEMBROS DO CONSELHO DA MAGISTRATURA 

REFERENDARAM A PORTARIA N. 27/2017-CM, QUE ALTEROU, EM PARTE, 

A PORTARIA N. 5/2017-CM, QUE DESIGNOU "AD REFERENDUM" DO 

EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA O QUADRO DE JUÍZES DE 

DIREITO DIRETORES E SUBSTITUTOS DOS FOROS DAS COMARCAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO; A PORTARIA N. 04/2018-CM, QUE 

DESIGNOU "AD REFERENDUM" DO EGRÉGIO CONSELHO DA 

MAGISTRATURA O QUADRO DE JUÍZES DE DIREITO DIRETORES E 

SUBSTITUTOS DOS FOROS DAS COMARCAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO; AS PORTARIAS NS. 06/2018-CM; 08/2018-CM; 10/2018; 

12/2018, e 15/2018, QUE ALTERARAM, EM PARTE, A PORTARIA N. 

4/2018-CM, QUE DESIGNOU "AD REFERENDUM" DO EGRÉGIO CONSELHO 

DA MAGISTRATURA O QUADRO DE JUÍZES DE DIREITO DIRETORES E 

SUBSTITUTOS DOS FOROS DAS COMARCAS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO."

DEPARTAMENTO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA, em Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018

THIAGO DE THADEU CALMON TENUTA

Diretor do Departamento do Conselho da Magistratura

conselho.magistratura@tjmt.jus.br

Vice Presidência

Intimação

Despacho Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 0504730-66.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENIL FERREIRA DE MATOS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAOLA REZENDE BEJARANO OAB - MT22309-A (ADVOGADO)

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO)

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-E (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO Nº 0504730-66.2015.8.11.0041 

(Id. 3641099 e Id. 3646885). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDA: ROSENIL FERREIRA DE MATOS Vistos etc. Intime-se a 

recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões e, em seguida, 

concluir o recurso para análise (Id. 3641099 e Id. 3646885). Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. Desembargadora 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Despacho Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008110-95.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NERIUSA SANTOS DO NASCIMENTO (AGRAVANTE)

MARIA AMANCIA DA SILVA CARVALHO (AGRAVANTE)

VERGILIO ALVES CORREA GONCALVES (AGRAVANTE)

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AGRAVANTE)

MARILZA APARECIDA BARBOSA DA SILVA (AGRAVANTE)

ELIEZE EDIL DOS PASSOS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:
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BRADESCO SEGUROS S/A (LITISCONSORTE)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (LITISCONSORTE)

CAIXA SEGURADORA S/A (LITISCONSORTE)

ITAU SEGUROS S/A (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Nas razões do Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, não se 

verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2º, do CPC/15. Desse 

modo, mantenho a decisão no ID. nº 1324681 (art.1.042, § 4º, do CPC/15), 

e determino a remessa dos autos ao STJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 19 de 

outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Despacho Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001075-84.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JESIMIEL PEREIRA DE ALMEIDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (AGRAVADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Nas razões do Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, não se 

verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2º, do CPC/15. Desse 

modo, mantenho a decisão no ID. nº 2780694 (art.1.042, § 4º, do CPC/15), 

e determino a remessa dos autos ao STJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Despacho Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 0503456-67.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

VALDENIR FERREIRA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

VALDENIR FERREIRA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 0503456-67.2015.8.11.0041 

(Id. 2818477). RECORRENTE: VALDENIR FERREIRA RECORRIDO: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Em consulta ao sítio do STJ, verifica-se a 

oposição de vários embargos de declaração em face do acórdão dos 

recursos paradigmas REsp nºs 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS 

(Tema 905), onde se requer, dentre outros, a modulação dos seus efeitos. 

Assim, tendo em vista que os respectivos embargos ainda não foram 

julgados, bem como para evitar equívoco na aplicação do respectivo Tema 

905 do STJ, aguarde-se, excepcionalmente, o seu trânsito em julgado. 

Nesse sentido: REsp 1149019, Ag 1228309 e AREsp 767224. Após, 

voltem-me conclusos. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça

Despacho Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001530-15.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO (AGRAVANTE)

MILTON GHENO (AGRAVANTE)

ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA OAB - MT6005-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar 

contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Despacho Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011002-74.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAELA PIRAN (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS KENJI TANAKA OAB - MT20773/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar 

contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de 

outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Despacho Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011471-23.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-S 

(ADVOGADO)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MT15005-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M F G GOUDINHO & CIA LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIO CESAR ZAGO OAB - MT12737O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Despacho Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 05 dias, sobre os embargos de declaração opostos ID 3751688, 

nos termos do § 2º do art.1.023 do CPC/2015. Após, à conclusão. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Despacho Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0009904-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESPOLIO DE FRANCISCO MARTINS DE ALMEIDA FILHO (APELANTE)

GISELE DE FATIMA COSTA ALMEIDA (APELANTE)

FRANCISCO NELSON COSTA TINOCO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT13878/O (ADVOGADO)

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT4099-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA FERREIRA LIMA GONCALVES (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO)

ANDREIA COCCO BUSANELLO URCINO OAB - MT10970-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA MADALENA RODRIGUES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. O Departamento Judiciário Auxiliar certificou, Id 2947778, que 

não foram recolhidas as custas do preparo recursal. Diante disso, nos 

termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC/15, intime-se a parte recorrente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor do 
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preparo recursal, sob pena de deserção. Decorrido o prazo fixado e 

havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para 

certificar a regularidade do pagamento. Publique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1006285-19.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MS19645-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN OAB - MT18930-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) para, no prazo legal, apresentar(em) 

contrarrazões ao Recurso Especial Interposto.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1008878-84.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR SOUZA RIBEIRO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA BAGATELLI OKDE OAB - MT24763/O (ADVOGADO)

RODOLFO BAGATELLI GONCALVES OAB - MT21452-O (ADVOGADO)

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) para, no prazo legal, apresentar(em) 

contrarrazões ao Recurso Especial Interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0018586-28.2013.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO)

ELISIA HELENA DE MELO MARTINI OAB - RN1853-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MATHIAS BORGES (APELADO)

T J COMERCIO DE VEICULOS EIRELI (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ILVANIO MARTINS OAB - MT12301A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) para, no prazo legal, apresentar(em) 

contrarrazões ao Recurso Especial Interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0022493-55.2006.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELANTE)

ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-S 

(ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE ALCIDES MATTIUZO JUNIOR (APELADO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO)

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

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) para, no prazo legal, apresentar(em) 

contrarrazões ao Recurso Especial Interposto.

Intimação Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1006432-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ABADIA MARIANO DE SOUZA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) para, no prazo legal, apresentar(em) 

contrarrazões ao Recurso Especial e Extraordinário Interposto.

Decisão do Vice-Presidente

Protocolo Número/Ano: 144971 / 2015

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 144971/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 44752/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA 

CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 5735/MT, Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), RECORRIDO(S) - IVONE 

ALVES DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). EDILSON FERREIRA BENITES - OAB 

2748/to, Dr. HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB 8324/mt)

Decisão: Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do 

acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

manifestado no recurso paradigmas (Tema 5), devolvam-se os autos à 

Primeira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, nos termos do inciso II 

do art. 1.030 do CPC/15, para possível juízo de retratação. Após a análise 

pela Câmara, venham-me os autos conclusos. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 80110 / 2018

REC. AGRAVO INTERNO Nº 80110/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 5621/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

NOVA MUTUM

AGRAVANTE(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). ADRIANO 

ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB 20495-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - PAULO FARUK DE MORAES (Advs: Dr(a). DIANI DE 

MORAES - OAB 12283/mt)

Decisão: Ante o exposto, não conheço ao Agravo Interno por ser 

manifestamente inadmissível. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE/RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 75717 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 75717/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 18111/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - MB ENGENHARIA SPE 009 S.A. E OUTRA(s) (Advs: 

Dr(a). DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB 214918/SP, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - RODRIGO DO AMARAL OLIVEIRA E SUA ESPOSA 

(Advs: Dr(a). RODRIGO NUNES FERREIRA - OAB 15713/ms, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC/15, 

determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o 

pronunciamento definitivo do STJ. Em relação ao pedido de efeito 

suspensivo não há no recurso especial fundamento acerca do pedido e, 

não há demonstração nos autos de qualquer demonstração que haja ato 

iminente de contrição de bens. Diante disso indefiro o pedido de efeito 

suspensivo. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 63982 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 63982/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 48784/2016 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S) - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (Advs: Dr(a). 

CARULINE FERNANDO RIBEIRO - PROCURADORA DO MUNICÍPIO - OAB 
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90014108, Dr. ERIKO SANDRO SUARES - OAB 8264/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - GISLAINE CRISTINA DA SILVA (Advs: 

Dr(a). SHALIMAR BENCICE E SILVA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 

900001198)

Decisão: RECORRENTE(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRIDO(S):

GISLAINE CRISTINA DA SILVA

 D E C I S Ã O Vistos etc. Em atenção à petição de fls. 107/109-TJ, 

constata-se da fl. 96vº-TJ que os autos foram enviados equivocadamente 

à Procuradoria Geral do Estado, em vez de serem encaminhados à 

Defensoria Pública.Desse modo, torno sem efeito o Termo de Vista de fl. 

96-TJ e a Certidão de fl. 97-TJ, e restituo o prazo, em dobro, à parte 

recorrida para apresentar contrarrazões ao presente recurso 

extraordinário.Após, aguarde-se o feito em Secretaria até o julgamento do 

paradigma RE 1.140.005 RG/RJ (Tema 1.002).Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2018.Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO  

      Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 63986 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 63986/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 177089/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S) - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (Advs: Dr(a). 

CARULINE FERNANDO RIBEIRO - PROCURADORA DO MUNICÍPIO - OAB 

90014108, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - FRANCISCO ALVES DE 

SOUZA (Advs: Dr(a). SHALIMAR BENCICE E SILVA - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 900001198)

Decisão: RECORRENTE(S):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRIDO(S):

FRANCISCO ALVES DE SOUZA

 D E C I S Ã O Vistos etc.Em atenção à petição de fls. 106/108-TJ, 

constata-se da fl. 95vº-TJ que os autos foram enviados equivocadamente 

à Procuradoria Geral do Estado, em vez de serem encaminhados à 

Defensoria Pública.Desse modo, torno sem efeito o Termo de Vista de fl. 

95-TJ e a Certidão de fl. 96-TJ, e restituo o prazo, em dobro, à parte 

recorrida para apresentar contrarrazões ao presente recurso 

extraordinário.Após, aguarde-se o feito em Secretaria até o julgamento do 

paradigma RE 1.140.005 RG/RJ (Tema 1.002).Cumpra-se.Cuiabá/MT, 26 de 

outubro de 2018.  Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO  

      Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 84083 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 84083/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 34596/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S) - SIDNEI PIRES DA SILVA (Advs: Dra. FABIANIE 

MARTINS MATTOS LIMOEIRO - OAB 8920-B/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - BV FINANCEIRA S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (Advs: Dr(a). ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI - OAB 

1183-A/PE, Dr(a). GLAUCO GOMES MADUREIRA - OAB 188483/SP, 

Dr(a). HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - OAB 221386/SP, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: A questão relativa à cobrança de serviço de terceiros nos 

contratos bancários possui multiplicidade de recursos com idêntica 

questão de direito, razão pela qual, em 02/09/2016, o Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO determinou a suspensão dos processos que 

abordassem o tema, elegendo como recurso paradigma o REsp 

1.578.526/SG (Tema 958). Ante o exposto, com fundamento no artigo 

1.030, III, do CPC/15, determino o sobrestamento do trâmite deste 

processo, até o pronunciamento definitivo do STJ. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 6022 / 2004

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 6022/2004 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 40923/2002 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

APELANTE(S) - VALDEMIRO FERREIRA DA SILVA (Advs: Dr. SÉRGIO 

DONIZETTI NUNES - OAB 2420-B/MT), APELADO(S) - APEMAT - 

CREDITO IMOBILIARIO S.A. (Advs: Dr. RAIMUNDO LOPES DE LIMA - 

OAB 3503-B/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC/15, 

determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o 

pronunciamento definitivo do STF. Procedam-se às devidas anotações 

atinentes ao NUGEP. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 84572 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 84572/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 113510/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

POXORÉO

RECORRENTE(S) - E. K. N. R. P. REPRESENTADA POR SUA MÃE LUZIA 

PEREIRA DO NASCIMENTO (Advs: Dr(a). PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 106191/MG), 

RECORRIDO(S) - MUNICIPIO DE POXORÉU (Advs: Dr(a). MAIARA 

CRISTIANE DA SILVA ROSA - OAB 23703/MT, Dr(a). WILLIAN XAVIER 

SOARES - OAB 18249-O/MT)

Decisão: RECORRENTE(S):

E. K. N. R. P. REPRESENTADA POR SUA MÃE LUZIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO

RECORRIDO(S):

MUNICIPIO DE POXORÉU

 D E C I S Ã O Vistos etc.Trata-se de requerimento de justiça gratuita com 

vistas à interposição de recurso extraordinário.A assistência judiciária 

gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao 

Poder Judiciário (CF, 5.º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, 

inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC/15.Vale 

dizer que para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e 

demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do 

processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.Em atenção à 

petição de fls. 103/104-TJ, constata-se que a recorrente pleiteou a 

concessão do benefício na petição inicial (fls. 04/13-TJ), entretanto tal 

pretensão não foi apreciada pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que o 

referido pedido foi tacitamente deferido pelo Magistrado.Nesse 

sentido:“PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 

DEFERIMENTO TÁCITO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO 

FORMULADO NOS AUTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DA FRAGILIDADE ECONÔMICA DA 

PARTEREPRESENTADA. 1. Segundo jurisprudência consolidada desta 

Corte, o requerimento de assistência judiciária ainda não apreciado permite 

concluir que ele foi deferido tacitamente, de forma que está autorizada a 

interposição do recurso cabível sem o recolhimento do preparo, até que 

haja decisão fundamentada examinando o pleito” (STJ AgRg nos EAREsp 

440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 

03/02/2016, DJe 17/03/2016).(...)” (AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 

25/08/2016). Diante disso, ante a concessão da justiça gratuita, intime-se 

a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.Após, 

voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.Publique-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. Desembargadora 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO          Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 84569 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 84569/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 113510/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

POXORÉO

RECORRENTE(S) - E. K. N. R. P. REPRESENTADA POR SUA MÃE LUZIA 

PEREIRA DO NASCIMENTO (Advs: Dr(a). PATRICIA VIEIRA DOS 

SANTOS FERNANDES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 106191/MG), 

RECORRIDO(S) - MUNICIPIO DE POXORÉU (Advs: Dr(a). MAIARA 

CRISTIANE DA SILVA ROSA - OAB 23703/MT, Dr(a). WILLIAN XAVIER 

SOARES - OAB 18249-O/MT)

Decisão: RECORRENTE(S):

E. K. N. R. P. REPRESENTADA POR SUA MÃE LUZIA PEREIRA DO 

NASCIMENTO

RECORRIDO(S):

MUNICIPIO DE POXORÉU

 D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de requerimento de justiça gratuita com 
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vistas à interposição de recurso especial.A assistência judiciária gratuita 

tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder 

Judiciário (CF, 5.º, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na 

fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC/15.Vale dizer que 

para obtenção da gratuidade, deve o recorrente declarar, e demonstrar, 

que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem 

ocasionar prejuízo a si ou à sua família.Em atenção à petição de fls. 

103/104-TJ, constata-se que a recorrente pleiteou a concessão do 

benefício na petição inicial (fls. 04/13-TJ), entretanto tal pretensão não foi 

apreciada pelo Juízo a quo. Assim, verifica-se que o referido pedido foi 

tacitamente deferido pelo Magistrado.Nesse sentido:“PROCESSUAL CIVIL. 

DESERÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO TÁCITO. 

POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NÃO FORMULADO NOS AUTOS. 

DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL 

DA FRAGILIDADE ECONÔMICA DA PARTEREPRESENTADA. 1. Segundo 

jurisprudência consolidada desta Corte, o requerimento de assistência 

judiciária ainda não apreciado permite concluir que ele foi deferido 

tacitamente, de forma que está autorizada a interposição do recurso 

cabível sem o recolhimento do preparo, até que haja decisão 

fundamentada examinando o pleito” (STJ AgRg nos EAREsp 440.971/RS, 

Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, 

DJe 17/03/2016).(...)” (AgRg no AREsp 775.567/RO, Rel. Ministro SÉRGIO 

KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 

25/08/2016). Diante disso, ante a concessão da justiça gratuita, intime-se 

a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.Publique-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. Desembargadora 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO          Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 53017 / 2017

REC. ESPECIAL Nº 53017/2017 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 135992/2016 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - APARECIDA DE ALMEIDA AMORIM (Advs: Dra. 

ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - OAB 21870/ MT, Dra. MÁRCIA 

NIEDERLE - OAB 10458/mt, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 900001327)

Decisão: Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso 

III, segunda figura, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, por 

perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 56219 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 56219/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 17863/2014 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - URAÇAY ALONSO TEIXEIRA BORGES (Advs: Dr(a). 

UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB 15714/MT), EMBARGADO - 

ARACRUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA. (Advs: Dr. JOEL QUINTELLA - OAB 9563/mt), EMBARGADO - 

MAIZA MEDEIROS (Advs: Dr. EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB 9203/MT, Dr(a). VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - 

OAB 13251/MT)

Decisão: Ante o exposto, rejeito aos embargos declaratórios. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE/RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 75492 / 2018

REC. AGRAVO INTERNO Nº 75492/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO 37063/2005 - CLASSE: 

CNJ-119) COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S) - EDELMA DA COSTA (Advs: Dr(a). CELSO ALVES 

PINHO - OAB 12.709/MT), AGRAVADO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr. NELSON PEREIRA DOS SANTOS (PROC.ESTADO) - OAB 

3591-B/MT, Dr(a). PATRYCK DE ARAÚJO AYALA - PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO - OAB 9001391)

Decisão: Ante o exposto, não conheço do agravo interno, por ser 

manifestamente inadmissível. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE/RELATORA)

Protocolo Número/Ano: 30687 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 30687/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

REMESSA NECESSÁRIA 144547/2015 - CLASSE: CNJ-199) COMARCA 

DE NOVA CANAÃ DO NORTE

RECORRENTE(S) - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr. HERCULES DA SILVA GAHYVA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 4253/MT), RECORRIDO(S) - MUNICÍPIO DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE (Advs: Dr. BRUNO BUDKE LAGE - OAB 14710/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no inciso III do artigo 1.030 do 

CPC/15, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o 

pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 77772 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 77772/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 156966/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

PARANATINGA

RECORRENTE(S) - STEFANI BENJAMIM MAINARDI (Advs: Dra. 

ANDREIA DELA JUSTINA - OAB 13133/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - CHARLES VIEIRA (Advs: Dr(a). NERI PAULO ZANETTE 

- OAB 10310/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, declaro deserto o recurso especial e nego-lhe 

seguimento. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 81341 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 81341/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 119387/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

NORTELÂNDIA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, 

Dr(a). MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4.646/mt), RECORRIDO(S) - 

ESMERINA RIBEIRO MACEDO (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES - OAB 21213-o/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79572 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 79572/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 130670/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE ITIQUIRA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), RECORRIDO(S) 

- ELIZABETE VILELA BARBOSA (Advs: Dr(a). MAURI CARLOS ALVES 

DE ALMEIDA FILHO - OAB 9981/B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 70790 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 70790/2018 COMARCA DE PARANATINGA

RECORRENTE(S) - JOAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES (Advs: Dr. 

MILTON VIZINI CORREA JÚNIOR - OAB 3076-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - ANTÔNIO PARRON ARANDA (Advs: Dr. ERIC RITTER - 

OAB 5397-B/MT, Dr. ROBERTO ZAMPIERI - OAB 4094/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79563 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 79563/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 119440/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

NORTELÂNDIA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 
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DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT), RECORRIDO(S) - DALITA MALAQUIAS 

BARRETO (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES - OAB 

21213-o/mt)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79568 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 79568/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 113246/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

NORTELÂNDIA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. CLAUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4263-O/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), RECORRIDO(S) - JOSÉ 

CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES - OAB 21213-O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 71404 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 71404/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 57255/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER (Advs: Dr. 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB 7680/mt, Dr. EUCLIDES 

RIBEIRO SILVA JÚNIOR - OAB 5222/mt), RECORRIDO(S) - BANCO 

BRADESCO S.A. (Advs: Dr. MAURO PAULO GALERA MARI - OAB 

3056/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida divergência 

jurisprudencial. Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, 

do CPC/15 e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais 

dispositivos supostamente violados. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 82336 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 82336/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 153461/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

ARENÁPOLIS

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. CLAUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4263-O/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), RECORRIDO(S) - LUCIENE 

MENDES DA SILVA (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB 21213/O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 81628 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 81628/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 1647/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4263-O/ 

MT, Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT), RECORRIDO(S) - DIVINA MARQUES DE FREITAS (Advs: 

Dr(a). CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB 15471/MT, Dr. 

EDUARDO FRAGA FILHO - OAB 6818/MT)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79549 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 79549/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 93459/2017 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA DE DOM AQUINO

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), 

RECORRIDO(S) - RITA DE FIGUEIREDO NETO (Advs: Dr(a). CHERNENKO 

DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB 17553-O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 83144 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 83144/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 9696/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE PORTO DOS 

GAÚCHOS

RECORRENTE(S) - LUIS FERNANDO QUIROGA (Advs: Dr(a). RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB 11063-b/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - ANDERSON RICARDO BERNO (Advs: Dr. NILSON 

JACOB FERREIRA CALDAS - OAB 9845/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 59642 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 59642/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 108250/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S) - LUIZ VERNER KLEIN E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB 18293/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr. MAURÍCIO 

FERREIRA CAMPOS G. DE PAULA - OAB 9456/MT, Dr. SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB 14258-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 59638 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 59638/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 108249/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S) - LUIZ VERNER KLEIN E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). 

GILSON TEIXEIRA CAMPOS - OAB 7591-B, Dr(a). THALLYTTA DE 

OLIVEIRA SEIFERT - OAB 18293/mt), RECORRIDO(S) - BANCO DO 

BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB 

21474/mt, Dr. SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB 14258-a/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 77206 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 77206/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AÇÃO 

RESCISÓRIA 29196/2011 - CLASSE: CNJ-47) COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(S) - CLAYTON MARQUES ARANTES E OUTRO(s) (Advs: 

Dr. ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB 8182/MT, Dr. JOSÉ 

ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB 2492/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - ADÃO RODRIGUES E OUTRA(s) (Advs: Dr. JOSE 

MAURO BIANCHINI FERNANDES - OAB 3225/MT, Dr. JOSÉ RENATO DE 

OLIVEIRA SILVA - OAB 6557/MT, Dra. MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA 

SILVA VIEIRA BARROS - OAB 9383/MT, Dr. SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB 196/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. Em 

interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/15 e Súmula 

292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente 

violados. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 77162 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 77162/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) AÇÃO 

RESCISÓRIA 29196/2011 - CLASSE: CNJ-47) COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(S) - ANDREIA ROCHA ARANTES SANTOS E OUTRA(s) 

(Advs: Dr. ADRIANO BULHÕES DOS SANTOS - OAB 8182/MT, Dr. JOSÉ 
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ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB 2492/MT, Dr(a). RAFAEL BARION 

DE PAULA - OAB 11063/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

CLAYTON MARQUES ARANTES E OUTRO(s) (Advs: Dr. ADRIANO 

BULHÕES DOS SANTOS - OAB 8182/MT, Dr. JOSÉ ESTEVES DE 

LACERDA FILHO - OAB 2492/MT, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

ADÃO RODRIGUES E OUTRA(s) (Advs: Dr. JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB 3225/MT, Dra. MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA 

SILVA VIEIRA BARROS - OAB 9383/MT, Dr. SALVADOR POMPEU DE 

BARROS FILHO - OAB 196/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. Em 

interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/15 e Súmula 

292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente 

violados. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 59649 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 59649/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 108248/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTE(S) - LUIZ VERNER KLEIN E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB 18293/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr. MAURÍCIO 

FERREIRA CAMPOS G. DE PAULA - OAB 9456/MT, Dr. SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB 14258-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 69685 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 69685/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 40332/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE NOVA 

MUTUM

RECORRENTE(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). ADRIANO 

ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB 20495/A/MT, Dr(a). RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB 12.208-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - CARLOS ALBERTO BORTOLUZZI (Advs: Dr(a). 

FERNANDA SAMIRA PAYÃO FRANCO - OAB 239437/SP, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 80501 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 80501/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 136020/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

7718-B/MT), RECORRIDO(S) - REINALDO RODRIGUES DE SOUZA E 

OUTRO(s) (Advs: Dra. CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - OAB 

6467/mt)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 61477 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 61477/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 131562/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE

RECORRENTE(S) - UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (Advs: Dr(a). ANA FLAVIA UCHOA - OAB 18385/O/MT, Dr(a). 

ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - OAB 18213/MT, Dr. JACKSON 

FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB 9172-B/MT, Dr. JOSÉ 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB 12009/MT, Dr(a). JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB 18440/O, Dr(a). MAINA PONCIONI CEZAR - 

OAB 24706/O-MT, Dra. ROSILENE MARCELO - OAB 8886/MT, Dr(a). 

VENICIUS YUTAKA HARIMA - OAB 10116-MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - DJENANE NODARI E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). 

GILBERTO CRISTOFOLINI - OAB 15882/MT)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 86057 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 86057/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 136038/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CARLOS 

ANTONIO PERLIN - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 9001396, Dr(a). 

DANIEL GOMES SOARES DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 23833/MT), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. Em 

interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/15 e Súmula 

292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente 

violados. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 85289 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 85289/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

REMESSA NECESSÁRIA 22090/2016 - CLASSE: CNJ-199) COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S) - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MATO GROSSO SAÚDE (Advs: Dr(a). 

KELLEN TAQUES SIQUEIRA MATTA - OAB 14218/MT, Dr(a). TICIANO 

JULIANO MASSUDA - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 22.561/MT, 

Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - ALCIDES PEREIRA MARCELO 

(Advs: Dra. ANA CLARA DA SILVA - OAB 10373-B/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do 

recurso paradigma (Tema 905), nego seguimento ao recurso especial 

diante da sistemática de recursos repetitivos. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 85753 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 85753/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 1726/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE

RECORRENTE(S) - KONRAD KARL HEINRICH OSKAR BOBZIN (Advs: Dr. 

HUMBERTO MARQUES DA SILVA - OAB 9725-b/mt, Dr. RUY NOGUEIRA 

BARBOSA - OAB 4678/mt, Dr(a). OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - 

RONALDO DALLAGNOL (Advs: Dr(a). GILIANDRA CRISTINA 

DALLAGNOL - OAB 15388/MT, Dr. HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB 7691/mt, Dr(a). RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB 

16215/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. Em 

interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/15 e Súmula 

292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente 

violados. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 44616 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 44616/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 156683/2013 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE VERA

RECORRENTE(S) - ELIAS LOPES DE OLIVEIRA (Advs: Dr. ALEXANDRE 

SLHESSARENKO - OAB 3921/MT, Dr(a). DILMA GUIMARÃES NOVAIS - 

OAB 8892, Dr. FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB 3047/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 34845 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 34845/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 95044/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. BRUNO 

HOMEM DE MELO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6613-B/MT, 
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Dr(a). RAQUEL CASONATTO - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

10.798/ MT), RECORRIDO(S) - RECAPADORA DE PNEUS DUMMEL LTDA 

E OUTRO(s)

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. 

Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 65966 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 65966/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 73048/2015 - CLASSE: CNJ-202) 

COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA (Advs: Dr(a). 

DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - OAB 74368/MG, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 144971 / 2015

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 144971/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 44752/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA 

CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 5735/MT, Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), RECORRIDO(S) - IVONE 

ALVES DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). EDILSON FERREIRA BENITES - OAB 

2748/to, Dr. HUGUENEY ALVES DOS REIS - OAB 8324/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 140927 / 2015

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 140927/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 47801/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS 

OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 5266/MT), RECORRIDO(S) - UBALDO MACIEL TOCANTINS (Advs: 

Dr. ADEMYR CÉSAR FRANCO - OAB 14091/MT, Dr. CARLOS REZENDE 

JÚNIOR - OAB 9059/MT, Dra. DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB 6057/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 142990 / 2015

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 142990/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 80203/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. GABRIELA 

NOVIS NEVES PEREIRA LIMA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

5219-O/MT, Dr. LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROC. 

ESTADO - OAB 5266-O/MT), RECORRIDO(S) - PAULO CEZAR DE 

ARRUDA (Advs: Dr(a). RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB 16331/MT, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 81343 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 81343/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 119387/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

NORTELÂNDIA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). JENZ 

PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 5432-B/MT, 

Dr(a). MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4.646/mt), RECORRIDO(S) - 

ESMERINA RIBEIRO MACEDO (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES - OAB 21213-o/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (Temas 5, 339 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 145544 / 2015

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 145544/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 92466/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. ANA 

CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 5735/MT, Dr. GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 3234-B/MT), RECORRIDO(S) - 

AMANDA LOPES NEVES MARIANO E OUTRO(s) (Advs: Dr. 

AGRINALDO JORGE RODRIGUES - OAB 10875/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 2426 / 2016

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 2426/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 112122/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. LUIS 

OTÁVIO TROVO MARQUES DE SOUZA - PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB 5266/MT), RECORRIDO(S) - ALDA MARIA SILVA WOLF E 

OUTRO(s) (Advs: Dr(a). JOÃO ROCHA SILVA - OAB 1564/MT, Dr. 

MARCEL LOUZICH COELHO - OAB 8637/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79574 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 79574/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 130670/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

ITIQUIRA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS 

SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), RECORRIDO(S) 

- ELIZABETE VILELA BARBOSA (Advs: Dr(a). MAURI CARLOS ALVES 

DE ALMEIDA FILHO - OAB 9981/B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79564 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 79564/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 119440/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 
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NORTELÂNDIA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT), RECORRIDO(S) - DALITA MALAQUIAS 

BARRETO (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA LOPES - OAB 

21213-o/mt)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79570 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 79570/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 113246/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

NORTELÂNDIA

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. CLAUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4263-O/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), RECORRIDO(S) - JOSÉ 

CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE 

OLIVEIRA LOPES - OAB 21213-O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 82337 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 82337/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 153461/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

ARENÁPOLIS

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. CLAUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4263-O/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), RECORRIDO(S) - LUCIENE 

MENDES DA SILVA (Advs: Dr(a). ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB 21213/O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 81630 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 81630/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 1647/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4263-O/ 

MT, Dr(a). JENZ PROCHOW JUNIOR - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

5432-B/MT), RECORRIDO(S) - DIVINA MARQUES DE FREITAS (Advs: 

Dr(a). CRISTIANE GONÇALVES DA SILVA - OAB 15471/MT, Dr. 

EDUARDO FRAGA FILHO - OAB 6818/MT)

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (Temas 5, 339 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 79550 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 79550/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 93459/2017 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA DE DOM AQUINO

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). MARILCI 

MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - PROCURADORA 

DO ESTADO - OAB 4.646-O/MT, Dr(a). RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 6.479/MT), 

RECORRIDO(S) - RITA DE FIGUEIREDO NETO (Advs: Dr(a). CHERNENKO 

DO NASCIMENTO COUTINHO - OAB 17553-O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC/15, 

em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento dos 

recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 80504 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 80504/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 136020/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

7718-B/MT), RECORRIDO(S) - REINALDO RODRIGUES DE SOUZA E 

OUTRO(s) (Advs: Dra. CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - OAB 

6467/mt)

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. 

Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 44615 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 44615/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 156683/2013 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE 

VERA

RECORRENTE(S) - ELIAS LOPES DE OLIVEIRA (Advs: Dr. ALEXANDRE 

SLHESSARENKO - OAB 3921/MT, Dr(a). DILMA GUIMARÃES NOVAIS - 

OAB 8892, Dr. FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - OAB 3047/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso. Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 85083 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 85083/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 114809/2016 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE ÁGUA 

BOA

RECORRENTE(S) - NAEVIO FIORAVANTE BASSO (Advs: Dr. MÁRCIO 

DE SOUZA - OAB 17264/GO), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. 

Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 53036 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 53036/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 114809/2016 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE ÁGUA 

BOA

RECORRENTE(S) - ALBINO CECCATTO (Advs: Dr(a). SUELI VIEIRA DE 

SOUZA - OAB 14900-A/MT, Dr. WILSON MASSAIUKI SIO JÚNIOR - OAB 

9661-A/MT), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. 

Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 53179 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 53179/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 114809/2016 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE ÁGUA 

BOA

RECORRENTE(S) - SANDRO LUCIO ALEIXO (Advs: Dr. AGENOR 

JÁCOMO CLIVATI JÚNIOR - OAB 9245/mt, Dr. CARLINHOS BATISTA 

TELLES - OAB 6656/mt), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. 

Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 
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(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 53178 / 2018

REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 53178/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO 114809/2016 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE 

ÁGUA BOA

RECORRENTE(S) - SANDRO LUCIO ALEIXO (Advs: Dr. AGENOR 

JÁCOMO CLIVATI JÚNIOR - OAB 9245/MT, Dr. CARLINHOS BATISTA 

TELLES - OAB 6656/mt), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário. 

Publique-se. Cumpra-se.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1006181-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIRA MARIA DE ALBUQUERQUE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1006181-35.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3047032) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): ELVIRA MARIA DE ALBUQUERQUE Vistos etc. Trata-se 

de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, 

da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 2915679): 

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, 

em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da 

condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) No presente recurso especial, o recorrente alega violação ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. Recurso 

tempestivo (Id. 3223641). Contrarrazões (Id. 3340483). É o relatório. 

Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. 

Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º 

do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame 

fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente 

sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os 

servidores do Poder Executivo não fazem jus à diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, e por último, 

que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o 

STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ, como se 

observa dos trechos abaixo transcritos: “[...] RETRATAÇÃO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 

1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL 

DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real 

existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento 

do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser 

o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em 

consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, 

afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou 

em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem 

jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). 

[...]” Além disso, a Câmara Julgadora também se manifestou 

expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se 

verifica nos seguintes trechos: “[...] Desse modo, agiu com acerto o 

Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das 

prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 
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vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...] Assim, 

considerando que a presente ação fora proposta em 5-5-2016, ocorrerá 

tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. [...]” (ID 2649817) Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1006181-35.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3047089) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): ELVIRA 

MARIA DE ALBUQUERQUE Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2915679): 

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, 

em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da 

condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) O recorrente defende a violação do artigo 93, IX, da 

Constituição Federal; e artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 

3223641). Contrarrazões (ID 3340486). Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 
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da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio das Leis n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para 

a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que: “[...] A jurisprudência da Corte Superior de 

Justiça se firmou no sentido de que nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da 

conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 
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339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1002238-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-A (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1002238-10.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3087159) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA Vistos etc. 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 

“a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 

2914964): “EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO 

EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.6. Quanto 

ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em 

face das ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal atédezembro/2000, com destaque 

para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em 

seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando 

for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a 

sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a 

V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)” No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3226378). 

Contrarrazões (Id. 3342351). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ, como se observa dos trechos 

abaixo transcritos: “[...] RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO 

NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV – DIREITO 

DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA 

– APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO 

CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO 

ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os 

Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O 

reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, 

entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 

11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em 

liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o 

entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, 

qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual 

indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na 

conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). [...]” 

Além disso, a Câmara Julgadora também se manifestou expressamente 

sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se verifica nos 

seguintes trechos: “[...] Desse modo, agiu com acerto o Magistrado 

Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...] Assim, 

considerando que a presente ação fora proposta em 18-2-2016, ocorrerá 

tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. [...]” (ID 2624382) Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 
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conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1002238-10.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3087176) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): 

ELISANGELA ALVES PEDROSO DA CUNHA Vistos etc. Trata-se de 

recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 

2914964): “EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO 

EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.6. Quanto 

ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em 

face das ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal atédezembro/2000, com destaque 

para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em 

seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando 

for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a 

sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a 

V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018)” O recorrente 

defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3226378). Contrarrazões (ID 

3342357). Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 
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Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] A 

jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez 

que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento 

do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). 

Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida 

aos servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos 

não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1005865-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY MARIA SIQUEIRA DE SOUZA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT15120-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1005865-22.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3382798) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDA: ROSELY MARIA SIQUEIRA DE SOUZA Vistos etc. Trata-se 

de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 1944508): “E 

M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por ser 

relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal.REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO 

STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão 

somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação de sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da 

incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral, public. 10/02/2014). Em razão do julgamento do RE 870947, tema 

810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 

9.494/1997, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da sentença. Os juros moratórios 

que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei no 11.960/2009. Considerando a necessidade de ser apurado na 

liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios 

devem ser fixados no juízo de execução. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, 

Publicado no DJE 17/04/2018)” Os Embargos de Declaração opostos 

contra o referido acórdão foram rejeitados (Id. 3138405). No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, do 

CPC/15 e 22 da Lei nº 8.880/94, sustentando a omissão do acórdão em 

analisar a tese de não ser devida a URV aos servidores do Poder 

Executivo, e, ainda que exista eventual diferença salarial, esta não ocorre 

no percentual fixo de 11,98%. Requer o provimento do recurso. Recurso 

tempestivo (Id. 3420629). Contrarrazões (Id. 3664995). É o relatório. 

Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. 

Violação ao art. 1.022 do CPC/15. Não ocorrência. Reexame matéria fática. 

Súmula 7 do STJ. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. 

O recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15, sob o 

argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal omitiu a análise sobre 

a inaplicabilidade do artigo 168 da CF aos servidores do Poder Executivo 

Estadual, e, portanto, à própria tese de inexistência de diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%. Inicialmente, 

convém ressaltar que o STJ submeteu a julgamento sob o rito dos 

recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 15), em que discutiu 

questão referente à admissibilidade da conversão dos valores de 

vencimentos/proventos de servidor público municipal, recebidos em 

cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 

8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos 

Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 

para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus 

servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara 

Julgadora deste Tribunal analisou a questão em consonância com o 

entendimento do STJ, conforme se depreende dos seguintes trechos: “[...] 

Dessa forma, o entendimento deste Tribunal se respalda em precedentes 

do Supremo Tribunal Federal, cuja interpretação predominante é a de que 

os Servidores do Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos 

dos valores devidos, em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais 

para Unidade Real de Valor (URV). A questão foi objeto de exame pelo E. 

Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, por ocasião do 

julgamento do RE no 561.836 e, do Recurso Extraordinário no 966.588, 

proferido pelo Ministro Dias Toffoli: [...] Do mesmo modo, o Superior 

Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.101.726/SP, submetido à 

disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), reconheceu o 

direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão dos 

seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei no 8.880/1994, a 

contar de 1o de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. O 

Estado afirma, em seu Apelo, que os servidores do Poder Executivo não 

fazem jus às conversões da URV. [...] Assim, aos servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência 

de decréscimo, relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, 

conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem 

remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, 

deve ser apurada na liquidação de sentença. No que tange ao argumento 

de que a Lei Complementar 50/1998 e a Lei Estadual 6528/1994 

concederam reajustes salariais, eliminando a ocorrência da perda salarial 

pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do 

pedido, porque é entendimento, consolidado nos Tribunais, de que os 

reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco, advindo da 

conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, podem servir como 

compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa. 

Assevero que a reestruturação da carreira da Recorrida, por meio das leis 

supracitadas, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez 

que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se 

esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal 

circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação de sentença, 

mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento 

à Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças 

postuladas.. [...] (id 1732925) Além disso, a Câmara Julgadora 

expressamente se manifestou sobre o artigo 168 da CF, como se verifica 
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nos seguintes trechos: “[...] No caso, o Embargante alega que o acórdão 

objurgado foi omisso, pois não se pronunciou acerca da inaplicabilidade do 

artigo 168 da CRFB, como regra de pagamento para os servidores do 

Poder Executivo, uma vez que estes estão sujeitos a regramento distinto 

daqueles fixados no referido dispositivo, e seriam por ele atingidos. O 

artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe: Art. 

168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, 

compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em 

duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Cumpre 

registrar, nesta oportunidade, que o artigo 168 da Carta Magna trata de 

repasse dos duodécimos orçamentários ao Poderes Legislativo, Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública, para execução de suas 

respectivas verbas orçamentárias, em geral, e não especificamente para 

pagamento de servidores. Bem a propósito, veja-se a decisão do STF, no 

MS 214.503, de relatoria do Ministro Otávio Galotti que, nos idos de 1992 já 

afirmava: Ementa. Repasse duodecimal determinado no art. 168 da 

Constituição. Garantia de independência, que não está sujeita à 

programação financeira e ao fluxo da arrecadação. Configura, ao invés, 

uma ordem de distribuição prioritária (não somente equitativa) de 

satisfação das dotações orçamentárias, consignadas ao Poder Judiciário. 

Mandado de segurança deferido, para determinar a efetivação dos 

repasses (...) No mesmo mandamus, assim afirmou em seu voto o Ministro 

Celso de Mello: A norma inscrita no art. 168 da Constituição reveste-se de 

caráter tutelar, concebida que foi para impedir o Executivo de causar, em 

desfavor do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, um estado de 

subordinação financeira que comprometesse, pela gestão arbitrária do 

orçamento - ou, até mesmo, pela injusta recusa de liberar os recursos nele 

consignados -, a própria independência político-jurídica daquelas 

Instituições. O acórdão guerreado seguiu na linha de entendimento firmado 

no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores. Consignou, também, 

que, na reestruturação da carreira dos servidores, não ficou demonstrado 

o efetivo pagamento da defasagem na conversão da moeda em URV, 

ônus que competia ao ora Embargante. Registrou, ainda, que, os reajustes 

previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir 

eventual equívoco, advindo da referida conversão e, de forma alguma, 

servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza 

jurídica diversa. Ademais, o decisum objurgado reformou a sentença a 

quo, para firmar que, somente com a liquidação da sentença por 

arbitramento é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação 

da carreira da parte Embargada, se esta supriu por completo eventual 

defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o 

percentual devido, nos moldes da Lei n. 8.880/94. No que tange ao artigo 

168 da Constituição da República Federativa do Brasil, inexiste qualquer 

omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão estabeleceu que a 

verificação da existência de efetiva defasagem na remuneração do 

Embargado ficará a cargo da liquidação da sentença. Devidamente 

demonstrado, portanto, que foram apreciados e julgados pontos sobre os 

quais esta egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão 

a ser suprida. [...]” (ID 2875231) Portanto, também não há evidências de 

violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15. Além disso, para se chegar à 

conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível 

a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão 

da Súmula nº 7/STJ. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme 

mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de 

sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Desa. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1005865-22.2016.8.11.0041 RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO (Id. 3383607) RECORRENTE: ESTADO DE MATO 

GROSSO RECORRIDA: ROSELY MARIA SIQUEIRA DE SOUZA Vistos etc. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 

102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 1944508): “E M E N T A CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura (Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a 

conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. 
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Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução. Não 

havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a 

tese recursal.REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO 

STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão 

somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação de sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da 

incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral, public. 10/02/2014). Em razão do julgamento do RE 870947, tema 

810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 

9.494/1997, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da sentença. Os juros moratórios 

que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei no 11.960/2009. Considerando a necessidade de ser apurado na 

liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios 

devem ser fixados no juízo de execução. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, 

Publicado no DJE 17/04/2018)” Os Embargos de Declaração opostos 

contra o referido acórdão foram rejeitados (Id. 3138405). No presente 

recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 168 da 

Constituição Federal, arguindo que este não se aplica aos servidores do 

Poder Executivo, uma vez que o texto da Constituição Estadual fixou em 

seu art. 147, §2º, data distinta do último dia do mês para pagamento dos 

servidores públicos civis e militares, em distinção à regra de pagamento 

dos servidores públicos integrantes do Ministério Público, Poder Legislativo 

e Poder Judiciário. Recurso tempestivo (Id. 3420629). Contrarrazões (Id. 

3664996). É o relatório. Decido. Sistemática de repercussão geral. O 

recorrente busca dirimir se os servidores do Poder Executivo possuem 

direito à diferença da conversão da URV, já que seus proventos não 

estão vinculados ao repasse do duodécimo, sustentando suposta violação 

ao artigo 168 da Constituição Federal. Inicialmente, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia a este, a 

exemplo do RE 144.612/2015 e 160.044/2015, determinando seja aplicado 

o tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561836, conforme disposto no art. 1.036 do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836, tema 5) o Supremo 

Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que percebem 

remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da 

conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, 

o percentual de eventual diferença deve ser apurado com base em 

suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da 

Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito 

monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito 

aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua 

incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (tema 5). Em relação à verificação da ocorrência de 

reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de 

estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à 

perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, 

no julgamento do ARE 968574 RG (tema 913), concluiu que a referida 

matéria possui natureza infraconstitucional, e, por consequência, declarou 

a ausência de sua repercussão geral. Confira-se a ementa do referido 

julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 
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09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (tema 913). Ante o exposto, nos termos dos artigos 1.030, I, “a”, e 

1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão geral quanto à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público (tema 913), e em face da conformidade do acórdão 

recorrido com o julgamento do recurso paradigma (tema 5), nego 

seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1004117-52.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3109931) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): ESTER MARANHA CUPINI Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 2928387): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010)O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice.O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de 

poupança.Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de 

execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. 

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)” No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3196668). 

Contrarrazões (Id. 3313397). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora 

também se manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32, como se verifica nos seguintes trechos: “[...] O Superior 

Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de que, por ser 

essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada 

mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que 

precedeu a propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do 

STJ. [...] Desse modo, in casu, considerando que a ação foi proposta em 

22/03/2016 (Id. 1365833), impõe-se, então, reconhecer prescritas 

somente as parcelas anteriores a 22/03/2011, ou seja, por ser de trato 

sucessivo, prescrevem apenas as vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precedeu o ajuizamento da ação. [...]” Dessa forma, para se chegar à 

conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível 

a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão 

da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o 

mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, 

as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. 

Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 
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quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1004117-52.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3109968) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): ESTER 

MARANHA CUPINI Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2928387): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010)O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice.O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de 

poupança.Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de 

execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. 

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)” O recorrente 

defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3196668). Contrarrazões (ID 

3313397). Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] O 

Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de 

que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição 

renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao 

quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na 

Súmula 85 do STJ. [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 
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eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1006033-24.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3241916) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): EL WANIA MARIA FAVERO Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 3053319): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - 

AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

IPCA-E - OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO E 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.Quando há o reconhecimento 

de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.2. Como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido.3. Não sendo líquida a sentença, a fixação 

do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. 4.[...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5. Recurso 

desprovido.6.Sentença parcialmente retificada. (MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 19/08/2018)” No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 
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além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3290160). 

Contrarrazões (Id. 3667305). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora 

também se manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32, como se verifica nos seguintes trechos: “[...] A jurisprudência 

da Corte Superior de Justiça entende que, nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica 

existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...] 

Assim, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, posto que 

se trata de prestação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao 

ajuizamento da ação. [...]” Dessa forma, para se chegar à conclusão 

diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível a reanálise 

do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 

7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o mesmo não 

foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, as Súmulas 

nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme 

mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de 

sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1006033-24.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3203693) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): EL WANIA 

MARIA FAVERO Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto 

com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

contra acórdão assim ementado (Id. 3053319): “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA 

SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA. MÉRITO - 

CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II 

DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - OBSERVÂNCIA NO 

TEMA 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA.1.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês.2. Como nem todo servidor sofreu 

defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, 

sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante 

devido.3. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos 

honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos 

termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 4.[...]As 

condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, 

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% 

ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5. 

Recurso desprovido.6.Sentença parcialmente retificada. (MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 19/08/2018)” O 

recorrente defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e 

artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3301767). 

Contrarrazões (ID 3653270). Decido. Violação de lei infraconstitucional. 

Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 

105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 
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o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] A 

jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez 

que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento 

do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). 

Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida 

aos servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos 

não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 
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aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1007398-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-A (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1007398-16.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3110258) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): DIONIZIA APARECIDA FERREIRA DA CRUZ Vistos etc. 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 

“a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 

2915813): “EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO 

EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.6. Quanto 

ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em 

face das ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque 

para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em 

seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando 

for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a 

sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a 

V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018) No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3227092). 

Contrarrazões (Id. 3342394). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ, como se observa dos trechos 

abaixo transcritos: “[...] RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO 

NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV – DIREITO 

DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA 

– APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO 

CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO 

ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os 

Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O 

reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, 

entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 

11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em 

liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o 

entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, 

qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual 

indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na 

conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). [...]” 

Além disso, a Câmara Julgadora também se manifestou expressamente 

sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se verifica nos 

seguintes trechos: “[...] Desse modo, agiu com acerto o Magistrado 

Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...] Assim, 

considerando que a presente ação fora proposta em 24-5-2016, ocorrerá 
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tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. [...]” Dessa forma, para se chegar à 

conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível 

a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão 

da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o 

mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, 

as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. 

Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1007398-16.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3110355) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): DIONIZIA 

APARECIDA FERREIRA DA CRUZ Vistos etc. Trata-se de recurso 

extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2915813): 

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, 

em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da 

condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 

10/08/2018) O recorrente defende a violação do artigo 93, IX, da 

Constituição Federal; e artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 

3227092). Contrarrazões (ID 3343109). Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 
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natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio das Leis n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para 

a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que: “[...] A jurisprudência da Corte Superior de 

Justiça se firmou no sentido de que nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da 

conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1001931-39.2017.8.11.0003 

(Id. 3064239). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDOS: 

ELCIONEI HENRIQUE DE OLIVEIRA e outros Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2911663): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA 

SALARIAL – PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – 

CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – RECURSO PROVIDO. 

1.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês. 2.Somente na liquidação da sentença, por 

arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao servidor público o 

valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de 

cruzeiros reais em URV. 3.Considerando a necessidade de ser apurado 

na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no 

juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do 

NCPC. 4.[...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5.Recurso provido.” Sem 

embargos de declaração. O recorrente defende a violação do artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94; artigo 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Recurso tempestivo (Id. 3144315). Ausentes contrarrazões (Id. 

3687491). É o relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. 

Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente 

sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão 

da moeda em URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 

(cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores. 

No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Quando há o 

reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. (...)”. (Id. 2911663) Observa-se que o entendimento do órgão 

fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência 

pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da 

ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. 

URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO 

AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência 

firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo 

prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as 

prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da 

ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se 

aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas 

da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso 

interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários 

anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 

1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser 

necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da 

efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 
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interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1001931-39.2017.8.11.0003 (Id. 3064271). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDOS: ELCIONEI HENRIQUE DE OLIVEIRA e outros 

Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 

no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 2911663): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE 

TRATO SUCESSIVO – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS 

E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – 

RECURSO PROVIDO. 1.Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. 2.Somente na liquidação da 

sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao 

servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. 3.Considerando a necessidade de 

ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC. 4.[...]As condenações judiciais referentes a servidores 

e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5.Recurso provido.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3144315). Ausentes contrarrazões 

(Id. 3687491). É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via 

inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, 

III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Inicialmente, insta salientar que o Apelante é 

servidor pública, sendo ELCIONEI HENRIQUE DE OLIVEIRA no cargo 

Professor, nomeado em 01.08.1977. (ID. 1778692) A Lei n. 8.880/94 tem 

caráter de ordem pública, com aplicação geral, uma vez que versa sobre 

sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da CF/88, ou seja, apurar a 

existência de eventual perda salarial resultante da conversão do cruzeiro 

real para URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração 

a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da 

moeda. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação 

sistêmica das Medidas Provisórias nº 434 e 457/94 e da Lei nº 8.880/94, 

firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos que não 

recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles 

que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal é 

possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram 

incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem 

remuneratória, conforme decisão contida no (AgRg no REsp 

1.292.028/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 18/6/2014.) O STF pronunciou em sede 

de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 26/09/2013), que nem todo servidor sofreu a 

defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, 

ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é 

necessária a liquidação de sentença, por arbitramento, para se apurar a 

concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o 

percentual devido. Assim, o Apelante faz jus ao recebimento, até porque 

nos autos, não foi possível se aferir se houve a efetiva reestruturação 

das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, 

porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação 

de sentença, mormente porque o Apelado não comprovou a data do 

efetivo pagamento a apelante, para se conferir se houve a quitação ou 

não das diferenças postuladas. Portanto, acaso o ente estadual tenha 

efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – 

URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por 

arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de 

evidência palmar. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 
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Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (Temas 5, 339 e 913), nego seguimento ao 

recurso extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1008183-75.2016.8.11.0041 

(Id. 3203860). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

JAKLINE MOURA NOGUEIRA FIGUEIREDO Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 3053495): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - 

AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o reconhecimento de 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. 2. Como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido. 3. Não sendo líquida a sentença, a fixação 

do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. 4.[...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. Recurso desprovido. 

6.Sentença parcialmente retificada.” Sem embargos de declaração. O 

recorrente defende a violação do artigo 22 da Lei nº 8.880/94; artigo 202 

do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Recurso tempestivo 

(Id. 3300677). Contrarrazões (Id. 3574432). É o relatório. Decido. Decisão 

em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ 

preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as ações de cobrança da 

diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, 

porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de 

regência das carreiras dos servidores. No acórdão impugnado ficou 

consignado que “(...) Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 
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de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. (Id. 3053495) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1008183-75.2016.8.11.0041 (Id. 3203894). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: JAKLINE MOURA NOGUEIRA FIGUEIREDO 

Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 

no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 3053495): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA 

PACIFICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO 

DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o 

reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. 2. Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles 

que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido. 3. Não sendo líquida a 

sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II 

do Código de Processo Civil. 4.[...]As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. Recurso 

desprovido. 6.Sentença parcialmente retificada.” Sem embargos de 

declaração. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega 

violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, IV, do CPC/15. 

Recurso tempestivo (Id. 3300677). Contrarrazões (Id. 3574433). É o 

relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 
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o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o 

Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a 

Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para 

conversão da moeda. Insta salientar que a Apelada é servidora efetiva, 

sendo JAKLINE MOURA NOGUEIRA FIGUEIREDO, Agente de Tributos, 

nomeado em 17.12.2008, conforme documentos. (Id. 1830532) O artigo 22 

da referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convencionados em URV, a partir de 1º de 

março de 1994, confira-se: “Art. 22 - Os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em 

URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, 

XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o 

Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 

[...] Assim, aqueles servidores que não recebiam seus salários no último 

dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, 

conforme artigos 168 da Constituição Federal possivelmente sofreram uma 

defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. 

Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no 

sentido de que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e 

membros, violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito colaciono o seguinte aresto: (...) 

No caso dos autos, embora reconhecido o direito à percepção da 

diferença remuneratória, não há como presumir que o prejuízo do servidor 

seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser 

possível aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta 

supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância 

demanda cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Desse modo, 

consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a 

liquidação da sentença é que se encontrarão os erros da conversão 

salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos servidores do poder 

municipal nos dias atuais, inclusive depois da reestruturação de sua 

carreira. Neste sentido, colaciono o seguinte entendimento: “[...] Somente 

em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a 

concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual 

índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em 

parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa 

Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara 

Cível, julgado em 19.07.2016). Portanto, acaso o ente estadual tenha 

efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – 

URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por 

arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de 

evidência palmar. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 
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liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (Temas 5, 339 e 913), nego seguimento ao 

recurso extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0003-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA MUNIZ (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-A (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1001709-88.2016.8.11.0041 

(Id. 3135377). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA MUNIZ Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2972495): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - 

AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o reconhecimento de 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. 2. Como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido. 3. Não sendo líquida a sentença, a fixação 

do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. 4. [...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. Recurso desprovido. 

6.Sentença parcialmente retificada.” Sem embargos de declaração. O 

recorrente defende a violação do artigo 22 da Lei nº 8.880/94; artigo 202 

do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Recurso tempestivo 

(Id. 3265883). Contrarrazões (Id. 3458610). É o relatório. Decido. Decisão 

em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ 

preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as ações de cobrança da 

diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, 

porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de 

regência das carreiras dos servidores. No acórdão impugnado ficou 

consignado que “(...) Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. (Id. 2972495) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 
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CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1001709-88.2016.8.11.0041 (Id. 3135476). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: MARIA JOSE DE SOUZA DA SILVA MUNIZ 

Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 

no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 2972495): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA 

PACIFICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO 

DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o 

reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. 2. Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles 

que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido. 3. Não sendo líquida a 

sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II 

do Código de Processo Civil. 4. [...]As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. Recurso 

desprovido. 6.Sentença parcialmente retificada.” Sem embargos de 

declaração. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega 

violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, IV, do CPC/15. 

Recurso tempestivo (Id. 3265883). Contrarrazões (Id. 3458911). É o 

relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o 

Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a 

Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para 

conversão da moeda. Insta salientar que a Apelada MARIA JOSÉ DE 

SOUZA DA SILVA MUNIZ é servidora efetiva, nomeada no cargo de 

Técnica do SUS, desde 28.05.01. (ID. 1301601) O artigo 22 da referida 

norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores 

públicos seriam convencionados em URV, a partir de 1º de março de 

1994, confira-se: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, 

soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas 
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dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º 

de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 

1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...] Assim, aqueles 

servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, 

por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigos 168 da 

Constituição Federal possivelmente sofreram uma defasagem 

remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. Nesses 

casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de 

que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, 

violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV 

do último dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. A propósito colaciono o seguinte aresto: (...) No caso dos 

autos, embora reconhecido o direito à percepção da diferença 

remuneratória, não há como presumir que o prejuízo do servidor seria até 

11,98%, pois o percentual pode ser variável, haja vista não ser possível 

aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se esta supriu, 

por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda 

cálculo a ser apurado em liquidação de sentença. Desse modo, consoante 

entendimento do Supremo Tribunal Federal, somente com a liquidação da 

sentença é que se encontrarão os erros da conversão salarial em URV e 

que ainda são absorvidos pelos servidores do poder municipal nos dias 

atuais, inclusive depois da reestruturação de sua carreira. Neste sentido, 

colaciono o seguinte entendimento: (...) Portanto, acaso o ente estadual 

tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de 

Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação 

por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de 

evidência palmar. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (Temas 5, 339 e 913), nego seguimento ao 

recurso extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1006913-16.2016.8.11.0041 

(Id. 3382794). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

CASSIMIRA SHEREPA ALVES Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, 

contra acórdão assim ementado (Id. 2229694): “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS 

ENTES PÚBLICOS – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por ser 

relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/1994, para a conversão em URV dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei 

(STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da 

sentença o valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados 

no juízo de execução. Não havendo comprovação da reestruturação da 

carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO SUS – 

INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO 

STF – CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão 

somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação de sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da 

incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral, public. 10/02/2014). Em razão do julgamento do RE 870947, tema 

810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 

9.494/1997, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da sentença. Os juros moratórios 

que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei no 11.960/2009. Considerando a necessidade de ser apurado na 

liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios 

devem ser fixados no juízo de execução.” Os Embargos de Declaração 

(Id. 2319645) opostos contra referido acórdão foram rejeitados (Id. 

3242737). No presente recurso especial, o recorrente alega violação aos 

artigos 1.022, II, do CPC/15 e 22 da Lei nº 8.880/94, sustentando a 

omissão do acórdão em analisar a tese de não ser devida a URV aos 

servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista eventual diferença 

salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. Requer o 

provimento do recurso. Recurso tempestivo (Id. 3459349). Contrarrazões 

(Id. 3542571). É o relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos 

repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao art. 1.022 do CPC/15. Não 

ocorrência. Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. O recorrente sustenta 

violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15, sob o argumento de que o órgão 

fracionário deste Tribunal omitiu a análise sobre a inaplicabilidade do artigo 

168 da CF aos servidores do Poder Executivo Estadual, e, portanto, à 

própria tese de inexistência de diferença salarial resultante da conversão 

a título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre 

em percentual fixo de 11,98%. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ 

submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ, conforme 

se depreende dos seguintes trechos: “Registre-se que a Lei no 

8.880/1994, ao consolidar a sistemática adotada pela Medida Provisória no 

434/1994, instituidora da URV, é regra de conversão comum, aplicável, 

tanto aos servidores federais como aos distritais, estaduais e municipais. 

A Medida Provisória no 434/1994, reeditada pela Medida Provisória no 

457/1994 e, posteriormente, convertida na Lei no 8.880/1994, dispôs 

sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de 

Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de Cruzeiro 

Real para Real, assim dispondo, in verbis: (...) A questão foi objeto de 

exame pelo E. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 

por ocasião do julgamento do RE-RG 561.836/RN, conforme a ementa: (...) 

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C 

do CPC/1973), reconheceu o direito dos servidores públicos, estaduais ou 

municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os 

critérios na Lei no 8.880/1994, a contar de 1o de março de 1994 e, ainda, 

que a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não 

tem o condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas 

então verificadas. Confira-se: (...) Assim, aos servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência 

de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, 

conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem 

remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, 

deve ser apurada na liquidação de sentença. No que tange ao argumento 

de que as Leis Estaduais nos 7360/2000 e 8269/2004 proporcionaram a 

implementação do subsídio e concederam aos servidores por ela 

alcançados, como o Autor, reajustes salariais, eliminando a ocorrência da 

perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a 

procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais 

que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo 

da conversão da moeda em URV e, de forma alguma, servem como 

compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas. 

Assevero que a reestruturação da carreira do Recorrido, por meio das 

Leis Estaduais nos 7360/2000 e 8269/2004, com a implementação do 

subsídio, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que 

não há como aferir se houve a efetiva reestruturação das carreiras e se 

esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal 

circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, 

mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento 

à Apelada para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças 

postuladas. Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, 

apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas 

recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da 

moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) A determinação 

da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de 

efetiva defasagem, se constatada, na remuneração, além do índice a ser 
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aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça:(...)” Além disso, a Câmara Julgadora expressamente se 

manifestou sobre o artigo 168 da CF, como se verifica nos seguintes 

trechos: “No caso, o Embargante alega que o acórdão objurgado foi 

omisso, pois não se pronunciou acerca da inaplicabilidade do artigo 168 da 

CRFB, como regra de pagamento para os servidores do Poder Executivo, 

uma vez que estes estão sujeitos a regramento distinto daqueles fixados 

no referido dispositivo, e seriam por ele atingidos. O artigo 168 da 

Constituição da República Federativa do Brasil dispõe: (...) Cumpre 

registrar, nesta oportunidade, que o artigo 168 da Carta Magna trata de 

repasse dos duodécimos orçamentários ao Poderes Legislativo, Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública, para execução de suas 

respectivas verbas orçamentárias, em geral, e não especificamente para 

pagamento de servidores. Bem a propósito, veja-se a decisão do STF, no 

MS 214.503, de relatoria do Ministro Otávio Galotti que, nos idos de 1992 já 

afirmava: (...) No mesmo mandamus, assim afirmou em seu voto o Ministro 

Celso de Mello: (...) O acórdão guerreado seguiu na linha de entendimento 

firmado no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C, do 

CPC/1973, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, 

dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em 

URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores. Consignou, 

também, que, na reestruturação da carreira dos servidores, não ficou 

demonstrado o efetivo pagamento da defasagem na conversão da moeda 

em URV, ônus que competia ao ora Embargante. Registrou, ainda, que, os 

reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de 

corrigir eventual equívoco, advindo da referida conversão e, de forma 

alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de 

natureza jurídica diversa. Ademais, o decisum objurgado reformou a 

sentença a quo, para firmar que, somente com a liquidação da sentença 

por arbitramento é que será esclarecido se houve realmente a 

reestruturação da carreira da parte Embargada, se esta supriu por 

completo eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n. 8.880/94. No 

que tange ao artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, 

inexiste qualquer omissão a ser suprida, uma vez que o acórdão 

estabeleceu que a verificação da existência de efetiva defasagem na 

remuneração do Embargado ficará a cargo da liquidação da sentença. 

Devidamente demonstrado, portanto, que foram apreciados e julgados 

pontos sobre os quais esta egrégia Primeira Câmara devia pronunciar-se, 

inexiste omissão a ser suprida.” Portanto, também não há evidências de 

violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15. Além disso, para se chegar à 

conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível 

a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão 

da Súmula nº 7/STJ. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme 

mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de 

sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

V ICE-PRESIDÊNCIA  RECURS O  E X T R A O R D I N Á R I O  Nº 

1006913-16.2016.8.11.0041 (Id. 3383603). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: CASSIMIRA SHEREPA ALVES Vistos etc. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 

102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 2229694): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura (Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a 

conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução. Não 

havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a 

tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO SUS – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA 

DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE 
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REPERCUSSÃO GERAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – 

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 PARA 

APLICAÇÃO DA TR NOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – 

CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – A PARTIR DA SENTENÇA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Reconhecidas as diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão 

somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação de sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Na limitação temporal da 

incorporação do índice a ser apurado no processo de liquidação, deve-se 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF (RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, 

Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão 

Geral, public. 10/02/2014). Em razão do julgamento do RE 870947, tema 

810 do STF, foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 

9.494/1997, no que se refere à correção monetária, determinando, nesse 

caso, a incidência do IPCA-E, a partir da sentença. Os juros moratórios 

que devem ser fixados, a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme a redação do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada 

pela Lei no 11.960/2009. Considerando a necessidade de ser apurado na 

liquidação da sentença o valor devido e, se devido, da defasagem 

remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários advocatícios 

devem ser fixados no juízo de execução.” Os Embargos de Declaração 

(Id. 2319645) opostos contra referido acórdão foram rejeitados (Id. 

3242737). No presente recurso extraordinário, o recorrente alega violação 

ao artigo 168 da Constituição Federal, arguindo que este não se aplica aos 

servidores do Poder Executivo, uma vez que o texto da Constituição 

Estadual fixou em seu art. 147, §2º, data distinta do último dia do mês para 

pagamento dos servidores públicos civis e militares, em distinção à regra 

de pagamento dos servidores públicos integrantes do Ministério Público, 

Poder Legislativo e Poder Judiciário. Recurso tempestivo (Id. 3459349). 

Contrarrazões (Id. 3614532). É o relatório. Decido. Sistemática de 

repercussão geral. O recorrente busca dirimir se os servidores do Poder 

Executivo possuem direito à diferença da conversão da URV, já que seus 

proventos não estão vinculados ao repasse do duodécimo, sustentando 

suposta violação ao artigo 168 da Constituição Federal. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia a este, a exemplo do RE 144.612/2015 e 160.044/2015, 

determinando seja aplicado o tema 5 da sistemática de repercussão geral, 

cujo paradigma é o RE-RG 561836, conforme disposto no art. 1.036 do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836, tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores 

públicos que percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem 

direito à diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para 

os demais servidores, o percentual de eventual diferença deve ser 

apurado com base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos 

nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: 

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro 

Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (tema 5). Em relação à verificação da ocorrência de 

reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de 

estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à 

perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, 

no julgamento do ARE 968574 RG (tema 913), concluiu que a referida 

matéria possui natureza infraconstitucional, e, por consequência, declarou 

a ausência de sua repercussão geral. Confira-se a ementa do referido 

julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1013650-35.2016.8.11.0041 

(Id. 3552155). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

JOÃO ALVES Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto com 

fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão 

assim ementado (Id. 1204605): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Quando há o 

reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por ser relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus 

servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei (STJ, 

Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá 

ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há 

acolher a tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO 

ÍNDICE ATINENTE À URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV 

– CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE 

DEVIDO – EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA 

INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – REPERCUSSÃO 

GERAL DO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – 

APÓS TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a 

relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês 

(STJ, Súmula 85). Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no 

processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da 

carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF 

(RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014). Em relação ao 

regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre 

as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 

30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade 

de ser apurado em liquidação de sentença o valor devido e, se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários 

advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Os Embargos de 

Declaração (Id. 1247589) opostos contra referido acórdão foram 

rejeitados (Id. 3360302). No presente recurso especial, o recorrente alega 

violação aos artigos 1.022, II, do CPC/15 e 22 da Lei nº 8.880/94, 

sustentando a omissão do acórdão em analisar a tese de não ser devida a 

URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista eventual 

diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. Requer o 

provimento do recurso. Recurso tempestivo (Id. 3558425). Contrarrazões 

(Id. 3683306). É o relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos 

repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao art. 1.022 do CPC/15. Não 

ocorrência. Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. O recorrente sustenta 

violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15, sob o argumento de que o órgão 

fracionário deste Tribunal omitiu a análise sobre a inaplicabilidade do artigo 

168 da CF aos servidores do Poder Executivo Estadual, e, portanto, à 

própria tese de inexistência de diferença salarial resultante da conversão 

a título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre 

em percentual fixo de 11,98%. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ 

submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ, conforme 

se depreende dos seguintes trechos: “A Medida Provisória nº 434/94, 

reeditada pela Medida Provisória nº 457/94 e, posteriormente, convertida 

na Lei nº 8.880/94, dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e 

instituiu a Unidade Real de Valor, que tinha por objetivo a conversão da 

moeda nacional de Cruzeiro Real para Real, assim dispondo, in verbis: (...) 

A questão foi objeto de exame pelo E. Supremo Tribunal Federal, em sede 

de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 561.836, conforme 

a ementa: (...) Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o 

REsp nº 1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 

543-C do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais 

ou municipais à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os 

critérios na Lei nº 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que 

a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o 

condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então 

verificadas. Confira-se: (...) Assim, aos servidores que não recebiam 

seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de 

decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde 

que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, 

conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem 

remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, 

deve ser apurada na liquidação de sentença. Da incorporação do índice 

na reestruturação da Carreira com o advento da Lei Complementar 

50/1998 da liquidação No que tange ao argumento de que a Lei 

Complementar 50/1998 concedeu reajustes salariais, eliminando a 

ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente 

para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado 

nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual 

equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma 

pode servir como compensação, porque se tratam de parcelas de 

natureza jurídica diversas. Assevero que a reestruturação da carreira da 

Recorrida, por meio das Lei supracitada, também não tem o condão de 

afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva 

reestruturação das carreiras e se esta supriu, por completo, eventual 

defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado 

em liquidação de sentença, mormente porque o Apelante não comprovou a 

data do efetivo pagamento à Apelada, para verificar se houve a quitação 

ou não das diferenças postuladas. Cumpre assinalar que a incorporação 

de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento 

salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da 

conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) A 

determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a 

existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, 

além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do 

Superior Tribunal de Justiça: (...) Desse modo, somente com a liquidação 

da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente 

a reestruturação da carreira da servidora Apelada, se esta supriu por 

completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94. ” 

Além disso, a Câmara Julgadora expressamente se manifestou sobre o 

artigo 168 da CF, como se verifica nos seguintes trechos: “No caso, o 

Embargante alega que o acórdão objurgado foi omisso, pois não se 

pronunciou acerca da inaplicabilidade do artigo 168 da CRFB, como regra 

de pagamento para os servidores do Poder Executivo, uma vez que estes 

estão sujeitos a regramento distinto daqueles fixados no referido 

dispositivo e seriam por ele atingidos. O artigo 168 da Constituição da 

República Federativa do Brasil dispõe: Art. 168. Os recursos 

correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 

suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes 
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Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 

forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Como se vê, o artigo 168 da 

CRFB se refere ao repasse das dotações orçamentárias aos Poderes 

Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, 

(duodécimos) nos termos da lei complementar - art. 165, § 9o, (Redação 

dada pela Emenda Constitucional 45/2004); já o acórdão objurgado, por 

sua vez, seguiu a linha de entendimento, firmada com base no rito do art. 

543-C, do CPC/1973, pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores. O acórdão consignou, 

também, que, na reestruturação da carreira dos servidores, se não ficou 

demonstrado o efetivo pagamento da defasagem na conversão da moeda 

em URV, ônus que compete à parte Embargante. Registrou, ainda, que os 

reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de 

corrigir eventual equívoco, advindo da referida conversão, e, de forma 

alguma, servirá como compensação, porque se trata de parcelas de 

natureza jurídica diversa. Ademais, o decisum consignou que a apuração 

de eventual defasagem da remuneração da parte Apelante, bem como do 

índice, se constatada, seja feita na liquidação da sentença, por 

arbitramento. No que tange ao artigo 168 da Constituição da República 

Federativa do Brasil, inexiste qualquer omissão a ser suprida, como acima 

referido, uma vez que o acórdão tratou também da obrigatoriedade, da 

parte do Executivo, de corrigir eventual equívoco na conversão, em URV, 

da remuneração dos seus servidores. Devidamente demonstrado que 

foram analisados os pontos sobre os quais esta Primeira Câmara devia 

pronunciar-se, inexiste, portanto, omissão a ser suprida.” Portanto, 

também não há evidências de violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15. Além 

disso, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão 

fracionário, seria imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório 

dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

V ICE-PRESIDÊNCIA  RECURS O  E X T R A O R D I N Á R I O  Nº 

1013650-35.2016.8.11.0041 (Id. 3552153). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: JOÃO ALVES Vistos etc. Trata-se de 

recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 

1204605): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por ser relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida Lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo 

comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese 

recursal. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

ATINENTE À URV – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – 

CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV 

– CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE 

DEVIDO – EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIMITAÇÃO TEMPORAL DA 

INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – REPERCUSSÃO 

GERAL DO STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 30/06/2009 – 

APÓS TR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca 

o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a 

relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês 

(STJ, Súmula 85). Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. A limitação temporal da incorporação do índice a ser apurado no 

processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da 

carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF 

(RE 561836, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 
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Acórdão Eletrônico Repercussão Geral, public. 10/02/2014). Em relação ao 

regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre 

as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC até 

30 de junho de 2009 e, após, os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade 

de ser apurado em liquidação de sentença o valor devido e, se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos honorários 

advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Os Embargos de 

Declaração (Id. 1247589) opostos contra referido acórdão foram 

rejeitados (Id. 3360302). No presente recurso extraordinário, o recorrente 

alega violação ao artigo 168 da Constituição Federal, arguindo que este 

não se aplica aos servidores do Poder Executivo, uma vez que o texto da 

Constituição Estadual fixou em seu art. 147, §2º, data distinta do último dia 

do mês para pagamento dos servidores públicos civis e militares, em 

distinção à regra de pagamento dos servidores públicos integrantes do 

Ministério Público, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Recurso tempestivo 

(Id. 3558425). Contrarrazões (Id. 3683314). É o relatório. Decido. 

Sistemática de repercussão geral. O recorrente busca dirimir se os 

servidores do Poder Executivo possuem direito à diferença da conversão 

da URV, já que seus proventos não estão vinculados ao repasse do 

duodécimo, sustentando suposta violação ao artigo 168 da Constituição 

Federal. Inicialmente, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia a este, a exemplo do RE 144.612/2015 e 

160.044/2015, determinando seja aplicado o tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561836, conforme disposto 

no art. 1.036 do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading 

Case (RE-RG 561.836, tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que 

os servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (tema 5). Em relação à verificação da ocorrência de 

reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de 

estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à 

perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, 

no julgamento do ARE 968574 RG (tema 913), concluiu que a referida 

matéria possui natureza infraconstitucional, e, por consequência, declarou 

a ausência de sua repercussão geral. Confira-se a ementa do referido 

julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1005507-57.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3180097) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): CLAYTON SALGADO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se 

de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, 

da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 2986412): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.Quando há o reconhecimento 
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de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.2. Como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido.3. Não sendo líquida a sentença, a fixação 

do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. 4. [...] As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5. Recurso parcialmente 

provido.6.Sentença parcialmente retificada.” (MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3268775). 

Sem contrarrazões (Id. 3740936). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora 

também se manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32, como se verifica nos seguintes trechos: “[...] A jurisprudência 

da Corte Superior de Justiça entende que, nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica 

existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...] 

Assim, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, posto que 

se trata de prestação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao 

ajuizamento da ação. [...]” Dessa forma, para se chegar à conclusão 

diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível a reanálise 

do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 

7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o mesmo não 

foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, as Súmulas 

nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme 

mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de 

sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1005507-57.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3180105) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): CLAYTON 

SALGADO DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2986412): “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA. 

MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - 

APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - 

OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.Quando há o reconhecimento 

de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.2. Como 
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nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido.3. Não sendo líquida a sentença, a fixação 

do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. 4. [...] As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5. Recurso parcialmente 

provido.6.Sentença parcialmente retificada.” (MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) O recorrente 

defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3268775). Sem contrarrazões (Id. 

3740936). Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] A 

jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez 

que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento 

do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). 

Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida 

aos servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos 

não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 
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verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IEDA SOARES DA CUNHA TEIXEIRA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT9585O (ADVOGADO)

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT4366O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0006019-83.2014.8.11.0055 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3203737) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): IEDA SOARES DA CUNHA TEIXEIRA Vistos etc. Trata-se 

de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, 

da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 3036228): 

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, 

em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da 

condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado.” (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 

16/08/2018) No presente recurso especial, o recorrente alega violação ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. Recurso 

tempestivo (Id. 3301758). Sem contrarrazões (Id. 3740942). É o relatório. 

Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. 

Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º 

do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame 

fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente 

sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os 

servidores do Poder Executivo não fazem jus à diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, e por último, 

que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o 

STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ, como se 

observa dos trechos abaixo transcritos: “[...] RETRATAÇÃO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 

1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL 

DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 46 de 206



Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real 

existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento 

do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser 

o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em 

consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, 

afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou 

em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem 

jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). 

[...]” Além disso, a Câmara Julgadora também se manifestou 

expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se 

verifica nos seguintes trechos: “[...] Desse modo, agiu com acerto o 

Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das 

prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...] Assim, 

considerando que a presente ação fora proposta em 25-2-2014, ocorrerá 

tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. [...]” (ID 2789891) Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

0006019-83.2014.8.11.0055 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3203749) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): IEDA 

SOARES DA CUNHA TEIXEIRA Vistos etc. Trata-se de recurso 

extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 3036228): 

“EMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 
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caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, 

em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da 

condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado.” (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 

16/08/2018) O recorrente defende a violação do artigo 93, IX, da 

Constituição Federal; e artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 

3301758). Sem contrarrazões (Id. 3740942). Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio das Leis n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para 

a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que: “[...] A jurisprudência da Corte Superior de 

Justiça se firmou no sentido de que nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da 

conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 
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DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1002833-09.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3135594) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): MARIA DE JESUS SILVA Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 2932206): 

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DIFERENÇA SALARIAL –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA. 

MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - 

APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA.1.Quando há o reconhecimento de 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.2. Como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido.3. Não sendo líquida a sentença, a fixação 

do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. 4. [...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5. Recurso 

desprovido.6.Sentença parcialmente retificada.” (MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 14/08/2018) No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3268192). 

Contrarrazões (Id. 3483953). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora 

também se manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32, como se verifica nos seguintes trechos: “[...] A jurisprudência 

da Corte Superior de Justiça entende que, nas demandas em que se 

busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea 

conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da 

ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica 

existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...] 

Assim, não há que se falar em prescrição de fundo de direito, posto que 

se trata de prestação de trato sucessivo, prescrevendo apenas as 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao 

ajuizamento da ação. [...]” Dessa forma, para se chegar à conclusão 

diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível a reanálise 

do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 

7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o mesmo não 

foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, as Súmulas 

nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme 

mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de 

sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 
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escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1002833-09.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3135707) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): MARIA DE 

JESUS SILVA Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto 

com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

contra acórdão assim ementado (Id. 2932206): “APELAÇÃO CÍVEL E 

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL 

–PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA 

PACIFICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO 

DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.Quando há o 

reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês.2. Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles 

que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido.3. Não sendo líquida a 

sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II 

do Código de Processo Civil. 4. [...]As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5. Recurso 

desprovido.6.Sentença parcialmente retificada.” (MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 14/08/2018) O recorrente 

defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3290170). Contrarrazões (ID 

3735261). Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] A 

jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez 

que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento 

do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). 

Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida 

aos servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos 

não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 
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estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0056243-67.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYAN ELAM ROSA SANTOS (APELANTE)

MARIA LUIZA DO NASCIMENTO (APELANTE)

LIGIA EBURNEO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMYR CESAR FRANCO OAB - MT14091-O (ADVOGADO)

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0056243-67.2014.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3203037) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): LIGIA EBURNEO E OUTROS Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 3040387): 

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO 1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 
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existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.6. Quanto 

ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em 

face das ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal atédezembro/2000, com destaque 

para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação 

da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando 

liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3309782). 

Contrarrazões (Id. 3739768). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ, como se observa dos trechos 

abaixo transcritos: “[...] RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO 

NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV – DIREITO 

DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA 

– APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO 

CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO 

ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Os 

Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. O 

reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, 

entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 

11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em 

liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o 

entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, 

qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual 

indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na 

conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). [...]” 

Além disso, a Câmara Julgadora também se manifestou expressamente 

sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se verifica nos 

seguintes trechos: “[...] Desse modo, agiu com acerto o Magistrado 

Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda 

Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...] Assim, 

considerando que a presente ação fora proposta em 2-12-2014, ocorrerá 

tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. [...]” (ID 2735126) Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 
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do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

0056243-67.2014.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3203057) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): LIGIA 

EBURNEO E OUTROS Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 3040387): “EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A 

RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO 

STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO 1. Tratando-se de 

parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a 

prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à 

propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já 

pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, 

estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao 

acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos 

para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.6. Quanto 

ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em 

face das ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal atédezembro/2000, com destaque 

para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação 

da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando 

liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018) O recorrente 

defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3309782). Sem contrarrazões (Id. 

3739785). Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] A 

jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez 

que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento 

do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). 

Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida 

aos servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos 

não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 
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àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1006120-77.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3203228) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): CARLA PATRICIA INFANTINO BORGES Vistos etc. 

Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 

“a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 

3035658): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das 

prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 
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9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, 

em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da 

condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 

16/08/2018)” No presente recurso especial, o recorrente alega violação ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. Recurso 

tempestivo (Id. 3301798). Sem contrarrazões (Id. 3741027). É o relatório. 

Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. 

Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º 

do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame 

fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente 

sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os 

servidores do Poder Executivo não fazem jus à diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, e por último, 

que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o 

STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ, como se 

observa dos trechos abaixo transcritos: “[...] RETRATAÇÃO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 

1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL 

DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real 

existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento 

do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser 

o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em 

consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, 

afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou 

em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem 

jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). 

[...]” Além disso, a Câmara Julgadora também se manifestou 

expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se 

verifica nos seguintes trechos: “[...] Desse modo, agiu com acerto o 

Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das 

prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...] Assim, 

considerando que a presente ação fora proposta em 4-5-2016, ocorrerá 

tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. [...]” (ID 2816884) Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1006120-77.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3203248) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): CARLA 

PATRICIA INFANTINO BORGES Vistos etc. Trata-se de recurso 

extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 3035658): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA 
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MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das 

prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, 

em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da 

condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, 

determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, 

nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado 

o julgado. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 

16/08/2018)” O recorrente defende a violação do artigo 93, IX, da 

Constituição Federal; e artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 

3301798). Sem contrarrazões (Id. 3741027). Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio das Leis n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para 

a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que: “[...] A jurisprudência da Corte Superior de 

Justiça se firmou no sentido de que nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da 

conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 
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ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1007582-27.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA MAGNANI AGULHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO 

BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID. n. 3024840): 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE 

COBRANÇA –PARÂMETROS PARA APURAÇÃO DA CONDENAÇÃO 

INDICADOS PELO JUÍZO A QUO – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – 

SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE COMO SUCEDÂNEO DE IMPUGNAÇÃO NÃO 

OFERECIDA NO PRAZO LEGAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO 

PROVIDO. Quando a apuração do valor devido depender apenas de mero 

cálculo aritmético, poderá desde logo ser promovido o cumprimento da 

sentença (§2° do art. 509 do CPC/2015). A Exceção de Pré-Executividade 

deve ser utilizada tão somente para discussão de matérias de ordem 

pública que não necessitam de dilação probatória, e não para debater 

temas reservados à Impugnação ao Cumprimento de Sentença que não foi 

apresentado pela parte. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI 

nº 1007582-27.2018.8.11.0000 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO – j. em 15/08/2018, publ. em 17/08/2018) Alega-se 

violação aos artigos 783, 784 e 803, todos do CPC/15; os artigos 95 e 97, 

ambos do CDC; artigos 397 e 405, ambos do CC/02;; além de divergência 

jurisprudencial. Recurso tempestivo, consoante certidão de ID. n. 3248314. 

Contrarrazões no ID. n. 3376630. É o relatório. Decido. Sistemática de 

precedentes. Inaplicabilidade dos Temas 82, 264, 265, 285 e 499 do STF. 

Descabida a aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº 573.232 (Tema 82 do STF), 591.797 (Tema 265 do STF), 

nº 626.307 (Tema 264 do STF) e nº, e no RAI nº 754.745/SP (Tema 285 do 

STF), RE 612.043 (Tema 499), sua aplicação no caso dos autos, já que 

tais paradigmas foram fixados a partir de suposta violação a dispositivos 

da Constituição Federal, o que não desafia o manejo de recurso especial, 

mas sim de recurso extraordinário. Ademais, em todos estes recursos 

paradigmas, as suas decisões de afetação como representativos de 

repercussão geral, os Ministros relatores consignaram que a ordem de 

sobrestamento não atingiam os processos em cumprimento/execução de 

sentença Portanto, não há aferir-se consonância o dissonância do aresto 

recorrido com Temas do STF. Da inaplicabilidade dos Temas 480, 482, 515, 

685, 723, 724, 877 e 891 do STJ A despeito da afinidade das questões de 

fundo – repetição de expurgos inflacionários de caderneta de poupança – 

com as matérias tratadas nas teses vinculantes do emanadas dos Tema 

298 (REsp 1107201/DF e REsp 1092783/SP) – que reconhece a 

legitimidade passiva da instituição financeira depositária para responder 

pelo cumprimento da sentença coletiva que constituiu créditos aos 

poupadores em decorrência dos expurgos inflacionários dos Planos 

Bresser, Verão, Collor I e Collor II –, Tema 480 (REsp 1.243.887/PR) – que 

versa sobre a possibilidade do manejo da liquidação/execução individual 

de sentença genérica proferida em ação civil coletiva no foro do domicílio 

do poupados beneficiário –, Tema 482 (REsp 1.247.150/PR) – relativo a 

vedação à cominação da multa art.475-J, do CPC/73, em cumprimento de 

sentença coletiva ainda não liquidada –, Tema 515 (REsp nº 1.273.643/PR) 

e Tema 877 (REsp nº 1.388.000/PR) – que trata do prazo prescricional 

para o manejo de cumprimento individual de sentença coletiva e seu 

respectivo termo inicial –, Tema 685 (REsp 1.370.899/SP e REsp 

1.361.800/SP) – que versa sobre o termo inicial dos juros de mora –,Tema 

891 (REsp nº 1.314.478/RS) – que prevê a incidência, no quantum 

exequendo, dos percentuais decorrentes expurgos inflacionários dos 

planos econômicos posteriores, a título de correção monetária –, e Temas 

723 e 724 do STJ (REsp 1.391.198/RS) que versam sobre a legitimidade 

ativa do poupador para o ajuizamento do procedimento de 

execução/cumprimento/liquidação individual de tal sentença coletiva 

proferida na ACP nº 1998.01.1.016798-9, não há como aferir a 

admissibilidade do presente recurso segundo o regramento dos incisos I a 

III do art.1.030 do CPC/15. Isso porque, todos estes temas referem-se, 

especificamente, a procedimentos de cumprimento individual de sentenças 
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coletivas, ao passo que o caso discutido no presente recurso especial 

trata cumprimento de sentença proferida em ação individual, e não 

coletiva. Com isso, passo à análise dos demais pressupostos de 

admissibilidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do 

STF. Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 

105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de 

Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é 

preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância 

pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do 

Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF. Consigne-se, ainda, que caso 

se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja 

considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos 

embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente 

omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF. Ilustrativamente: 

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO 

AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. 

INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. 

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 

283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO 

PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do 

CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as 

questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a 

controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 

12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela 

instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos 

declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta 

do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. 

(...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos 

EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.) Dessa 

forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 95 e 97, 

ambos do CDC, e artigos 219, 397 e 405, todos do CC/2002, a parte 

recorrente defende os juros de mora devem ser contados da citação para 

a liquidação/cumprimento de sentença, e não na fase de conhecimento. 

Ocorre que tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, 

tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a 

matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de 

Justiça e impede a admissão do recurso. Reexame de matéria fática. 

Súmula 7 do STJ. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a 

competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à 

uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, 

pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ. Assim, a 

violação aos artigos 783, 784 e 803, todos do CPC/15, está amparada na 

assertiva de que a sentença exequenda não poderia ser cumprida, sendo 

necessária sua prévia liquidação mediante perícia contábil. No entanto, 

para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é 

necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima 

mencionado. Com efeito, constou do acórdão recorrido que: “Trata-se de 

Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança julgada 

parcialmente procedente para CONDENAR o requerido ao pagamento das 

diferenças de correção monetária em relação as contas poupanças do 

requerente, devendo aplicar o percentual resultante da diferença apurada 

entre a quantia de 84,32% pelo índice IPC, referentes, respectivamente, ao 

mês de março/1990, decorrentes dos expurgos inflacionários dos Planos 

Collor I, devidamente corrigido pelo IGPM, acrescido de juros 

remuneratórios de 0,5% ao mês desde a época do vencimento, bem como 

de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Iniciado o 

Cumprimento, o agravante deixou transcorrer o prazo para apresentar 

Impugnação, e se insurgiu por meio de Exceção de Pré-Executividade, a 

qual foi rejeitada sob o fundamento de que seria prescindível a realização 

de perícia contábil pois na sentença já foram indicados os parâmetros 

indispensáveis para apuração do quantum devido, o que poderia ser 

resolvido com simples cálculo aritmético. O agravante alega que há 

necessidade de isso ser feito por perito ou pela contadoria judicial em 

razão da complexidade. Ocorre que o agravado trouxe no Id n. 2627882 - 

Pág. 6 (fl. 189 dos autos de origem) o cálculo relativo ao Cumprimento de 

Sentença, no qual é possível verificar os critérios ali utilizados para 

chegar àquele montante. Todavia, em vez do agravante discutir na via 

adequada (Impugnação ao Cumprimento de Sentença), se eles estariam 

incorretos ou em desacordo com a coisa julgada, preferiu suscitar 

unicamente a imperiosidade de liquidação de sentença em Exceção de 

Pré-Executividade, que aborda unicamente matérias de ordem pública. 

Além do quê, apesar de arguir excesso, não indicou qual então seria a 

quantia devida, questões que ademais, nem poderiam ser discorridas no 

meio de defesa escolhido pelo agravante. Depois, de acordo com o §2°, do 

art. 509 do CPC/2015, quando a averiguação do quantum devido depender 

apenas de mero cálculo aritmético, será possível desde logo promover o 

cumprimento da sentença. [...] Portanto, o agravante busca por via 

transversa utilizar-se da necessidade da Liquidação de Sentença para 

debater matérias que estariam reservadas à Impugnação, que não 

ofereceu. Se ele houvesse ao menos apontado algum erro nos cálculos 

apresentados pela agravada, ou a importância que entendesse ser a 

correta, o juízo a quo, poderia, conforme seu discernimento, determinar o 

envio à contadoria judicial, o que não se revelou necessário. Cabe ainda 

ressaltar que o caso em análise é diverso do Cumprimento de Sentença de 

Ação Coletiva, na qual, por não conferir à parte vencida a qualidade de 

credor de título líquido e certo é necessária a sua Liquidação (AgInt no 

AREsp 909.925/SE).” (ID. n. 3019107) Desse modo, para se chegar à 

conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário deste Tribunal, é 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

impede a análise da questão pelo STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE VALORES DEVIDOS. 

SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO 

DE PERÍCIA ATUARIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 

AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, 

acerca da desnecessidade de perícia atuarial em razão da possibilidade 

de liquidação do julgado por simples cálculos aritméticos, decorreu da 

convicção formada em face da análise dos elementos fático-probatórios 

da lide, cuja revisão, no caso, implica o reexame de provas, o que é 

inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 

7/STJ. Precedentes. 2. "Na hipótese em que se discute a necessidade da 

produção da prova pericial atuarial para aferir os valores devidos em 

virtude de decisão transitada em julgado, não se aplica o entendimento 

firmado pela Segunda Seção do STJ no julgamento REsp 1.345.326/RS, 

que se refere à necessidade de perícia atuarial em processo de 

conhecimento" (AgRg no AREsp 278.837/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe de 29/06/2015). 

3. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no AREsp 

1283458/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador 

convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, j. em 07/08/2018, DJe 

14/08/2018) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. JUÍZO QUANTO À NECESSIDADE. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Quando a 

determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo 

aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de 

liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo. 2. Não havendo necessidade de 

perícia ou de se alegar ou produzir fato novo, não há falar em liquidação 

por arbitramento ou por artigos. 3. Para prevalecer pretensão em sentido 

contrário à conclusão do tribunal de origem, no tocante à possibilidade de 

obtenção do numerário devido a título de multa contratual por simples 

cálculo aritmético, necessária seria a a revisão do conjunto 

fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do recurso em razão 

do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso especial não provido. (REsp 

1634854/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 22 de outubro 

de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 0504740-13.2015.8.11.0041 

(Id. 3110830). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

LAURINE JESSIKA DE AMORIM Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2928859): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, sob a assertiva de que não 

é devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista 

eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. 

Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 202 do Código Civil e artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32. Requer o provimento do recurso. Recurso 

tempestivo (Id. 3226671). Ausentes contrarrazões (Id. 3761618). É o 

relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. 

A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as 

ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em 

URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da 

edição das leis de regência das carreiras dos servidores. No acórdão 

impugnado ficou consignado que “(...) Reconhecidas as diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a 

data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)” (Id. 2928859) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 
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que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

V ICE-PRESIDÊNCIA  RECURS O  E X T R A O R D I N Á R I O  Nº 

0504740-13.2015.8.11.0041 (Id. 3110874). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: LAURINE JESSIKA DE AMORIM Vistos etc. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 

102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 2928859): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 168 da Constituição Federal, arguindo 

que este não se aplica aos servidores do Poder Executivo, uma vez que o 

texto da Constituição Estadual fixou em seu art. 147, §2º, data distinta do 

último dia do mês para pagamento dos servidores públicos civis e militares, 

em distinção à regra de pagamento dos servidores públicos integrantes do 

Ministério Público, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Recurso tempestivo 

(Id. 3226671). Ausentes contrarrazões (Id. 3761618). É o relatório. Decido. 

Sistemática de repercussão geral. O recorrente busca dirimir se os 

servidores do Poder Executivo possuem direito à diferença da conversão 

da URV, já que seus proventos não estão vinculados ao repasse do 

duodécimo, sustentando suposta violação ao artigo 168 da Constituição 

Federal. Inicialmente, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia a este, a exemplo do RE 144.612/2015 e 

160.044/2015, determinando seja aplicado o tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561836, conforme disposto 

no art. 1.036 do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading 

Case (RE-RG 561.836, tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que 

os servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 60 de 206



concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (tema 5). Em relação à verificação da ocorrência de 

reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de 

estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à 

perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, 

no julgamento do ARE 968574 RG (tema 913), concluiu que a referida 

matéria possui natureza infraconstitucional, e, por consequência, declarou 

a ausência de sua repercussão geral. Confira-se a ementa do referido 

julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1017138-95.2016.8.11.0041 

(Id. 3073825). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

VANDERLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 

2928950): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, sob a assertiva de que não 

é devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista 

eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. 

Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 202 do Código Civil e artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32. Requer o provimento do recurso. Recurso 

tempestivo (Id. 3104411). Ausentes contrarrazões (Id. 3761629). É o 

relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. 

A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as 

ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em 

URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da 

edição das leis de regência das carreiras dos servidores. No acórdão 

impugnado ficou consignado que “(...) Reconhecidas as diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a 

data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)” (Id. 2928950) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 
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disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

V ICE-PRESIDÊNCIA  RECURS O  E X T R A O R D I N Á R I O  Nº 

1017138-95.2016.8.11.0041 (Id. 3073955). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: VANDERLEI AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no 

artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 2928950): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. 

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser 

constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença 

remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Não 

havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a 

tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE 

À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE 

VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – 

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a 

relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês 

(STJ, Súmula 85). Somente na liquidação da sentença por arbitramento, 

poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no 

processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da 

carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. 

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões 

proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) 

e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos 

juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. 

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o 

valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de 

execução.” Sem embargos de declaração. No presente recurso 

extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, e 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3104411). 

Ausentes contrarrazões (Id. 3761629). É o relatório. Decido. Violação de 

lei infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 
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natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. Nesse contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos 

servidores por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o 

termo final para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, 

novo prazo prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da 

ação. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu 

que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) O artigo 168 da Constituição da República 

Federativa do Brasil dispõe: (...) Cumpre registrar, nesta oportunidade, que 

o artigo 168 da Carta Magna trata de repasse dos duodécimos 

orçamentários ao Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública, para execução de suas respectivas verbas 

orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de 

servidores. Bem a propósito, veja-se a decisão do STF, no MS 214.503, de 

relatoria do Ministro Otávio Galotti que, nos idos de 1992 já afirmava: (...) 

No mesmo mandamus, assim afirmou em seu voto o Ministro Celso de 

Mello: (...) Dessarte, seguindo a mesma linha de entendimento firmado no 

Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, a tese 

aventada pelo recorrente não procede, pois é obrigatória a observância 

pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 

8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de 

seus servidores. A referida medida provisória, reeditada pela Medida 

Provisória nº 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94, 

dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real 

de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de 

Cruzeiro Real para Real, assim dispondo, in verbis: (...) A questão foi 

objeto de exame pelo E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, 

por ocasião do julgamento do RE 561.836, conforme a ementa: (...) Do 

mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C 

do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais, ou 

municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os 

critérios na Lei nº 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que 

a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o 

condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então 

verificadas. Confira-se: (...) Assim, aos servidores que não recebiam 

seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de 

decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde 

que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, 

conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem 

remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, 

deve ser apurada na liquidação de sentença. Da incorporação do índice 

na reestruturação da Carreira com o advento da Lei Complementar nº 

050/1998 e da liquidação Quanto ao argumento de que a Lei Complementar 

nº 050/1998 concedeu reajustes salariais, eliminando a ocorrência da 

perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a 

procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais 

que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo 

da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, servem como 

compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa. 

Assevero que a reestruturação da carreira da Recorrida, por meio da 

legislação citada, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma 

vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira 

e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal 

circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, 

mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento 

à Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças 

postuladas. Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, 

apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas 

recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da 

moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) A determinação 

da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de 

efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a 

ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça: (...) Em vista disso, somente com a liquidação da 

sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a 

reestruturação da carreira do servidor Apelado, se esta supriu por 

completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94. 

Anoto que a sentença de Primeiro Grau observou todos esses pontos, ou 

seja, determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da 

servidora, bem como do índice devido, seja apurado na liquidação da 

sentença, por arbitramento. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o 

acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que 

obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de 

precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da 

URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 
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redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT16027-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1005617-56.2016.8.11.0041 

(Id. 3086967). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2943249): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, sob a assertiva de que não 

é devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista 

eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. 

Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 202 do Código Civil e artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32. Requer o provimento do recurso. Recurso 

tempestivo (Id. 3104854). Ausentes contrarrazões (Id. 3761631). É o 

relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. 

A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as 

ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em 
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URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da 

edição das leis de regência das carreiras dos servidores. No acórdão 

impugnado ficou consignado que “(...) Reconhecidas as diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a 

data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)” (Id. 2943249) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

V ICE-PRESIDÊNCIA  RECURS O  E X T R A O R D I N Á R I O  Nº 

1005617-56.2016.8.11.0041 (Id. 3087044). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: CLAUDENIR PEDRO DE FREITAS Vistos etc. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 

102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 2943249): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 
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remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3104854). Ausentes contrarrazões 

(Id. 3761631). É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via 

inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, 

III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) O artigo 168 da Constituição da República 

Federativa do Brasil dispõe: (...) Cumpre registrar, nesta oportunidade, que 

o artigo 168 da Carta Magna trata de repasse dos duodécimos 

orçamentários ao Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública, para execução de suas respectivas verbas 

orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de 

servidores. Bem a propósito, veja-se a decisão do STF, no MS 214.503, de 

relatoria do Ministro Otávio Galotti que, nos idos de 1992 já afirmava: (...) 

No mesmo mandamus, assim afirmou em seu voto o Ministro Celso de 

Mello: (...) Dessarte, seguindo a mesma linha de entendimento firmado no 

Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, a tese 

aventada pelo recorrente não procede, pois é obrigatória a observância 

pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 

8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de 

seus servidores. A referida medida provisória, reeditada pela Medida 

Provisória nº 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94, 

dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real 

de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de 

Cruzeiro Real para Real, assim dispondo, in verbis: (...) A questão foi 

objeto de exame pelo E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, 

por ocasião do julgamento do RE 561.836, conforme a ementa: (...) Do 

mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C 

do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais, ou 

municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os 

critérios na Lei nº 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que 

a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o 

condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então 

verificadas. Confira-se: (...) Assim, aos servidores que não recebiam 

seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de 

decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde 

que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, 

conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem 

remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, 

deve ser apurada na liquidação de sentença. Da incorporação do índice 

na reestruturação da Carreira com o advento da Lei Complementar nº 

050/1998 e da liquidação Quanto ao argumento de que a Lei Complementar 

nº 050/1998 concedeu reajustes salariais, eliminando a ocorrência da 

perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a 

procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais 

que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo 

da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, servem como 

compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa. 

Assevero que a reestruturação da carreira da Recorrida, por meio da 

legislação citada, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma 

vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira 

e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal 

circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, 

mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento 

à Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças 

postuladas. Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, 

apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas 

recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da 

moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) A determinação 

da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de 

efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a 

ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça: (...) Em vista disso, somente com a liquidação da 

sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a 

reestruturação da carreira do servidor Apelado, se esta supriu por 

completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94. 

Anoto que a sentença de Primeiro Grau observou todos esses pontos, ou 

seja, determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da 

servidora, bem como do índice devido, seja apurado na liquidação da 

sentença, por arbitramento. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o 

acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que 

obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de 

precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da 

URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 
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11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1023747-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0003-06 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1023747-94.2016.8.11.0041 

(Id. 3063067). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2915689): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa 

Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, 

julgado em 19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por 

arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. 

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença 

apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm 

natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de 

Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. Quanto ao regime de 

atualização monetária incidente sobre as condenações em face das 
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ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque para 

incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em 

seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando 

for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a 

sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a 

V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” Sem embargos de 

declaração. No presente recurso especial, o recorrente alega violação ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, sob a assertiva de que não é devida a URV 

aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista eventual diferença 

salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. Sustenta, ainda, 

ofensa ao artigo 202 do Código Civil e artigo 1º do Decreto 20.910/32. 

Requer o provimento do recurso. Recurso tempestivo (Id. 3223659). 

Contrarrazões (Id. 3693827). É o relatório. Decido. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ 

preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as ações de cobrança da 

diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, 

porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de 

regência das carreiras dos servidores. No acórdão impugnado ficou 

consignado que “(...) Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. (...)”. (Id. 2915689) Observa-se que o entendimento do órgão 

fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência 

pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da 

ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. 

URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO 

AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência 

firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo 

prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as 

prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da 

ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se 

aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas 

da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso 

interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários 

anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 

1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser 

necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da 

efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1023747-94.2016.8.11.0041 (Id. 3063089). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO 

Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 

no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 2915689): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO 

EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 
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CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). 4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. 5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 

18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em 

honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não 

sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos 

nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3223659). Ausentes 

contrarrazões. É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via 

inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, 

III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal nº 

8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a 

assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas, sim, estipulou 

um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para 

URV, assim estabelecendo: Art. 22. Os valores das tabelas de 

vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e 

gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 

1º de março de 1994: I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um 

dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em 

cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de 

competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e; II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar 

pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente 

pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em 

cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, 

inciso III, da Constituição. [Destaquei] Desse modo, aos servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência 

de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Por esta 

razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão 

correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de 

aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada 

por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto 

aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do 

Poder Executivo. A propósito: RETRATAÇÃO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 

1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL 

DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real 

existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento 

do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser 

o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em 

consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, 

afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou 

em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem 

jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). 

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de 

ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. (...)”. 

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em 

conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do 

recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 

5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida aos 

servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos não 

estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 
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estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (Temas 5, 339 e 913), nego seguimento ao 

recurso extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1003043-60.2016.8.11.0041 

(Id. 3130927). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

JULIO CEZAR PADILHA DE ASSIS Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2928688): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 
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errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, sob a assertiva de que não 

é devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista 

eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. 

Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 202 do Código Civil e artigo 1º do 

Decreto nº 20.910/32. Requer o provimento do recurso. Recurso 

tempestivo (Id. 3226650). Ausentes contrarrazões (Id. 3760447). É o 

relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. 

A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial 

pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as 

ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em 

URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da 

edição das leis de regência das carreiras dos servidores. No acórdão 

impugnado ficou consignado que “(...) Reconhecidas as diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a 

data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)” (Id. 2928688) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. Desa. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 

V ICE-PRESIDÊNCIA  RECURS O  E X T R A O R D I N Á R I O  Nº 

1005617-56.2016.8.11.0041 (Id. 3131013). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: JULIO CEZAR PADILHA DE ASSIS Vistos 

etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no 

artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 2928688): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM 

LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE 

ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. O 

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94, para a conversão, em URV, dos vencimentos de 

seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. 

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser 

constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença 

remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV. Não 

havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a 

tese recursal. REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – 
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SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE 

À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE 

VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM 

REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – 

OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO TEMA N. 905/STJ – 

HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais, advindas da errônea conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que precederam a data da propositura da ação, porque a 

relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês 

(STJ, Súmula 85). Somente na liquidação da sentença por arbitramento, 

poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV. A limitação temporal da incorporação do índice, a ser apurado no 

processo de liquidação, deve observar a data de reestruturação da 

carreira, segundo assentado em precedente de força obrigatória do STF. 

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões 

proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) 

e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos 

juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. 

Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o 

valor devido e, se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o 

arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de 

execução.” Sem embargos de declaração. No presente recurso 

extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, e 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3226650). 

Ausentes contrarrazões (Id. 3760447). É o relatório. Decido. Violação de 

lei infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. Nesse contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos 

servidores por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o 

termo final para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, 

novo prazo prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da 

ação. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu 

que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) O artigo 168 da Constituição da República 

Federativa do Brasil dispõe: (...) Cumpre registrar, nesta oportunidade, que 

o artigo 168 da Carta Magna trata de repasse dos duodécimos 

orçamentários ao Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e 

Defensoria Pública, para execução de suas respectivas verbas 

orçamentárias, em geral, e não especificamente para pagamento de 

servidores. Bem a propósito, veja-se a decisão do STF, no MS 214.503, de 

relatoria do Ministro Otávio Galotti que, nos idos de 1992 já afirmava: (...) 

No mesmo mandamus, assim afirmou em seu voto o Ministro Celso de 

Mello: (...) Dessarte, seguindo a mesma linha de entendimento firmado no 

Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do art. 543-C, do CPC/1973, a tese 

aventada pelo recorrente não procede, pois é obrigatória a observância 

pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 

8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de 

seus servidores. A referida medida provisória, reeditada pela Medida 

Provisória nº 457/94 e, posteriormente, convertida na Lei nº 8.880/94, 

dispôs sobre o Plano de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real 

de Valor, que tinha por objetivo a conversão da moeda nacional de 

Cruzeiro Real para Real, assim dispondo, in verbis: (...) A questão foi 

objeto de exame pelo E. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, 

por ocasião do julgamento do RE 561.836, conforme a ementa: (...) Do 

mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos (art. 543-C 

do CPC/73), reconheceu o direito dos servidores públicos estaduais, ou 

municipais, à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os 

critérios na Lei nº 8.880/94, a contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que 

a concessão de aumentos posteriores a tal regramento federal não tem o 

condão de corrigir equívocos na conversão ou compensar perdas então 

verificadas. Confira-se: (...) Assim, aos servidores que não recebiam 

seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de 

decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde 

que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Ademais, 

conforme decidido na sentença recorrida, a possível defasagem 

remuneratória, decorrente da errônea conversão do cruzeiro real em URV, 

deve ser apurada na liquidação de sentença. Da incorporação do índice 

na reestruturação da Carreira com o advento da Leis Complementares nº 

8.089/2004 e 8.260/2004 e da liquidação Quanto ao argumento de que as 

Leis Complementares nº 8.089/2004 e 8.260/2004 concederam reajustes 

salariais, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, 

entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque 

é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes 

supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da 

moeda em URV, e, de forma alguma, servem como compensação, porque 

se trata de parcelas de natureza jurídica diversa. Assevero que a 

reestruturação da carreira da Recorrida, por meio da legislação citada, 

também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há 

como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta 

supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância 

demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, mormente 

porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à 

Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças 

postuladas. Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, 

apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas 

recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da 

moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: (...) A determinação 

da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de 

efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a 

ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior 

Tribunal de Justiça: (...) Em vista disso, somente com a liquidação da 

sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a 

reestruturação da carreira do servidor Apelado, se esta supriu por 

completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei no 8.880/94. 
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Anoto que a sentença de Primeiro Grau observou todos esses pontos, ou 

seja, determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração da 

servidora, bem como do índice devido, seja apurado na liquidação da 

sentença, por arbitramento. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o 

acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que 

obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de 

precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da 

URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1001296-67.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3026237) RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA 

RECORRIDO (A): REYLLA RODRIGUES CARDOSO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 

105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim 

ementado (Id. 1944781): “PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE 

ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA DO CERTAME – ERRO GROSSEIRO 

– DEMONSTRADO – APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO LIMITADA A 

ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE – PRESENÇA DE VÍCIO – 

DECISÃO LIMINAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É admitida 

excepcionalmente a anulação judicial de questão objetiva de concurso 

público quando o vício existente se manifesta de maneira evidente e 

inequívoca. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/04/2018, Publicado no DJE 11/05/2018)” No 

presente recurso especial, o recorrente defende a violação de lei federal, 

sem apontar o artigo, além de divergência jurisprudencial. Recurso 

tempestivo (Id. 3461062). Sem contrarrazões (Id. 3798343). É o relatório. 

Decido. Sistemática de Recursos Repetitivos. Não foi encontrado nenhum 
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tema afetado no STJ que se relacione às questões discutidas neste 

recurso e, por consequência, não há incidência da sistemática dos 

Recursos Repetitivos no caso concreto (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do 

CPC/2015). Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. 

Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF. No 

presente recurso especial interposto com supedâneo na alínea “a” do 

inciso III do art. 105 da CF, a parte recorrente não aponta qualquer artigo 

supostamente violado de legislação federal. Com efeito, sem a 

identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica 

prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha 

como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição 

Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza 

deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula nº 284 do 

Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME 

DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA 

DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. 

A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma 

precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, 

tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, 

bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, 

qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de 

fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância 

excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a 

deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da 

controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não 

provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) 

(g.n.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" 

DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE 

PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. 

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 

FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO 

STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O agravo em recurso especial está 

sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, 

conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior 

Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado 

em 5/4/2016). 2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal 

determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do 

permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei 

federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os 

acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal 

enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do 

apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in 

verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na 

sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” 

[...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). 

(g.n.) In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os 

dispositivos de lei federal que foram supostamente violados, tampouco os 

que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula nº 284/STF e, por 

consequência, impede a admissão do recurso. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro 

de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1007653-71.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3063550) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): ANTONIO PAIXÃO CARDOSO Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 2908488): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010)O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice.O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de 

poupança.Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de 

execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. 

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3104531). 

Sem contrarrazões (Id. 3739795). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 

15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora 

também se manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32, como se verifica nos seguintes trechos: “[...] O Superior 

Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de que, por ser 

essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada 

mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que 

precedeu a propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do 
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STJ. [...] Desse modo, in casu, considerando que a ação foi proposta em 

10/02/2017 (Id. 2443929), impõe-se, então, reconhecer prescritas 

somente as parcelas anteriores a 10/02/2012, ou seja, por ser de trato 

sucessivo, prescrevem apenas as vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precedeu o ajuizamento da ação. [...]” Dessa forma, para se chegar à 

conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível 

a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão 

da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o 

mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, 

as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. 

Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1007653-71.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3063594) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): ANTONIO 

PAIXÃO CARDOSO Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2908488): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE.Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês.O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010)O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice.O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor 

público.Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das 

decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE 

(Tema n. 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Quanto 

aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de 

poupança.Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da 

sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de 

execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. 

(MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” O recorrente 

defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3104531). Sem contrarrazões (Id. 

3739795). Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 
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n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] O 

Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de 

que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição 

renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao 

quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na 

Súmula 85 do STJ. [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1003631-33.2017.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3073283) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): LUCIO BRANDÃO FERREIRA Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 2907604): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010)O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice. O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões 

proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) 

e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Quanto aos 

juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança. 

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, 

o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os 

honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos 

previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, 

Publicado no DJE 09/08/2018)” No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e 

art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. 

Recurso tempestivo (Id. 3105167). Sem contrarrazões (Id. 3739782). É o 

relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 

15 do STJ. Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de Prequestionamento 

e Reexame fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O 

recorrente sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do 

Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que 

os servidores do Poder Executivo não fazem jus à diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, e por último, 

que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o 

STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ. Além 

disso, a Câmara Julgadora também se manifestou expressamente sobre o 

artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se verifica nos seguintes 

trechos: “[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, 

no sentido de que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a 

prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante 

disposto na Súmula 85 do STJ. [...] Desse modo, in casu, considerando 

que a ação foi proposta em 10/02/2017 (Id. 2443929), impõe-se, então, 

reconhecer prescritas somente as parcelas anteriores a 10/02/2012, ou 

seja, por ser de trato sucessivo, prescrevem apenas as vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. [...]” 

Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão 

fracionário, seria imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório 

dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em 

relação ao artigo 202 do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo 

recorrente, incidindo, por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. 

Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à 

suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, 

este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de sentença para 

apurar a existência ou não da efetiva defasagem remuneratória 

ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, em que 

percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão 

recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que os 

servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, 

inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente 

da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de 

liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado 

abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 
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seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1003631-33.2017.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3073288) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): LUCIO 

BRANDÃO FERREIRA Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2907604): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010)O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice. O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões 

proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) 

e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).Quanto aos 

juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança. 

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, 

o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os 

honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos 

previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, 

Publicado no DJE 09/08/2018)” O recorrente defende a violação do artigo 

93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso 

tempestivo (Id. 3105167). Sem contrarrazões (Id. 3739782). Decido. 

Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da 

interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição 

Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser 

objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação 

de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como 

escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A propósito: 

“ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] O 

Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de 

que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição 

renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao 

quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na 

Súmula 85 do STJ. [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 78 de 206



carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 0003081-09.2016.8.11.0003 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3242478) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): BOAIR RAIMUNDO LEITE Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 3077156): 

“EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO 

STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA 

– RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que 

se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça.2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os 

servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder 

Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo 

pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016)3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016).4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária.6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001.7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09).8. Considerada a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e 

se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários 

advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos 

do art. 85, § 4º, II, do CPC.” (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, 

Publicado no DJE 21/08/2018) No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e 

art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. 

Recurso tempestivo (Id. 3271630). Sem contrarrazões (Id. 3740908). É o 

relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 

15 do STJ. Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de Prequestionamento 
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e Reexame fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O 

recorrente sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do 

Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que 

os servidores do Poder Executivo não fazem jus à diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, e por último, 

que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o 

STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ, como se 

observa dos trechos abaixo transcritos: “[...] RETRATAÇÃO EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 

1.036 AMBOS DO NCPC – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – 

URV – DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL 

DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – 

ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – 

ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento 

de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - 

inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a 

data do efetivo pagamento. O reconhecimento deste direito e da real 

existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento 

do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser 

o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em 

consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, 

afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou 

em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no 

DJE 16/12/2016). [Destaquei] Portanto, os Servidores do executivo fazem 

jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de 

erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). 

[...]” Além disso, a Câmara Julgadora também se manifestou 

expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se 

verifica nos seguintes trechos: “[...] Desse modo, agiu com acerto o 

Magistrado Singular, no presente caso, por tratar-se de relação de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das 

prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a 

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o 

próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações 

vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. [...] Assim, 

considerando que a presente ação fora proposta em 18-3-2016, ocorrerá 

tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu à propositura deste feito. [...]” (ID 2907896) Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

0003081-09.2016.8.11.0003 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3242528) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): BOAIR 

RAIMUNDO LEITE Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto 

com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

contra acórdão assim ementado (Id. 3077156): “EMENTAAPELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE 

DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – 

TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE 

MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM 

A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA 

RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 

1.492.221/PR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO 

LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. 1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova 

mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao 

quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação 
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consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça.2. 

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores 

públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - 

têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016).4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994.5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.6. Quanto 

ao regime de atualização monetária incidente sobre as condenações em 

face das ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, com destaque 

para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001.7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09).8. Considerada a necessidade de ser apurado na liquidação 

da sentença o valor devido e se devido da defasagem remuneratória 

pleiteada, os honorários advocatícios devem ser definidos quando 

liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.” (HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) O 

recorrente defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e 

artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3271630). Sem 

contrarrazões (Id. 3740908). Decido. Violação de lei infraconstitucional. 

Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 

105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 

n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] A 

jurisprudência da Corte Superior de Justiça se firmou no sentido de que 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez 

que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento 

do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). 

Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida 

aos servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos 

não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 
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servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018829-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JACIEL RODRIGUES DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1018829-47.2016.8.11.0041 

(Id. 3109726). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDOS: 

JACIEL RODRIGUES DA SILVA e outros Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 

2928939): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e 

art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. 

Recurso tempestivo (Id. 3226706). Ausentes contrarrazões (Id. 3761150). 

É o relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. 

Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do 

Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de 

Prequestionamento e Reexame fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF 

e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

sob o argumento de que os servidores do Poder Executivo não fazem jus 

à diferença salarial resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, 

que eventual diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, 

e por último, que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém 

ressaltar que o STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos 

repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão 

referente à admissibilidade da conversão dos valores de 

vencimentos/proventos de servidor público municipal, recebidos em 

cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 

8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos 

Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 
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para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus 

servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara 

Julgadora deste Tribunal analisou a questão em consonância com o 

entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora também se 

manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

como se verifica nos seguintes trechos: “[...] Indubitavelmente, o regime 

jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei 

n. 20.920/32 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão 

almejada. Dado que a ação proposta foi protocolada em 30/10/2016 (Id. 

1400579), considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do 

Apelante, estaria prescrito. Em parte, a tese procede, porém a relação 

jurídica em questão é de natureza sucessiva e, assim, entendeu o Juiz 

singular. Além do mais, esse é o entendimento prevalecente no Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que 

antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação. (...) Aquela Corte 

veio ainda a reconhecer (Súmula n. 85) que a relação jurídica desta 

espécie, como no caso dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês. Com efeito, a tese esposada não pode ser acolhida, à 

luz do que fiz consignar em parágrafos anteriores. [...]” Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 1018829-47.2016.8.11.0041 (Id. 3109726). 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDOS: JACIEL 

RODRIGUES DA SILVA e outros Vistos etc. Trata-se de recurso 

extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2928939): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO 

SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO 

DO ESTADO DESPROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 
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se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3226706). Ausentes contrarrazões 

(Id. 3761150). É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via 

inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, 

III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...)Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. Nesse contexto, constata-se 

que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, 

o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de 

precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da 

URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 
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URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1005469-45.2016.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE DE FREITAS LIMA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT9309-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1005469-45.2016.8.11.0041 

(Id. 3063456). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

MARLENE DE FREITAS LIMA Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2911942): “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - 

DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA. 

MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - 

APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - 

OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 

E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o 

reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. 2. Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles 

que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido. 3. Não sendo líquida a 

sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II 

do Código de Processo Civil. 4. [...] As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. Recurso 

parcialmente provido. 6.Sentença parcialmente retificada.” Sem embargos 

de declaração. O recorrente defende a violação do artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; artigo 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. 

Recurso tempestivo (Id. 3158507). Ausentes contrarrazões (Id.3761154). 

É o relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso 

especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no 

mesmo sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que 

as ações de cobrança da diferença resultante da conversão da moeda em 

URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da 

edição das leis de regência das carreiras dos servidores. No acórdão 

impugnado ficou consignado que “(...) Quando há o reconhecimento de 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. (Id. 

2911942) Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste 

Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que 

não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 
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vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1005469-45.2016.8.11.0041 (Id. 3063456). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: MARLENE DE FREITAS LIMA Vistos etc. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 

102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 2911942): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 

- AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA 

OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA 

PACIFICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 

1.Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês. 2. Como nem todo servidor sofreu defasagem 

salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo 

necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 

3. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários 

advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do 

artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 4. [...] As 

condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, 

sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% 

ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do 

IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. 

Recurso parcialmente provido. 6.Sentença parcialmente retificada.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3158507). Ausentes contrarrazões 

(Id.3761154). É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via 

inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, 

III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o 

Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a 

Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para 

conversão da moeda. Insta salientar que MARLENE DE FREITAS LIMA é 

servidora efetiva, nomeada no cargo Apoio Educacional, desde 

27.01.2001. (ID.1529708) O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam 

convencionados em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira-se: 

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...] Assim, aqueles 

servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, 

por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigos 168 da 

Constituição Federal possivelmente sofreram uma defasagem 

remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. Nesses 

casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de 

que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, 

violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV 

do último dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. (...) No caso dos autos, embora reconhecido o direito à 

percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o 

prejuízo do servidor seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, 

haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das 

carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto 

tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de 

sentença. Desse modo, consoante entendimento do Supremo Tribunal 
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Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os 

erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos 

servidores do poder municipal nos dias atuais, inclusive depois da 

reestruturação de sua carreira. (...) Portanto, acaso o ente estadual tenha 

efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – 

URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por 

arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de 

evidência palmar. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 0000169-38.2014.8.11.0026 

(Id. 2999594). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

BEATRIZ DURAES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2920656): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 87 de 206



que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010) O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice. O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões 

proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) 

e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos 

juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança. 

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, 

o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os 

honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos 

previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” Sem embargos de 

declaração. No presente recurso especial, o recorrente alega violação ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. Recurso 

tempestivo (Id. 3104518). Ausentes contrarrazões (Id. 3761158). É o 

relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 

15 do STJ. Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de Prequestionamento 

e Reexame fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O 

recorrente sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do 

Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que 

os servidores do Poder Executivo não fazem jus à diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, e por último, 

que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o 

STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ. Além 

disso, a Câmara Julgadora também se manifestou expressamente sobre o 

artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se verifica nos seguintes 

trechos: “[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, 

no sentido de que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a 

prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante 

disposto na Súmula 85 do STJ. [...]” Dessa forma, para se chegar à 

conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível 

a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão 

da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o 

mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, 

as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. 

Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 0000169-38.2014.8.11.0026 (Id. 2999640). 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: BEATRIZ 

DURAES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2920656): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – URV – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA DOS SERVIDORES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO 

TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS PELO 

JUÍZO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PROVIDO – 

PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE, EM PARTE. Reconhecidas as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por 

ser a referida relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 
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mês. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é 

obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos 

vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o 

advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, DJe de 22.10.2010) O valor da alegada diferença 

remuneratória é somente devido ao servidor público, quando, na liquidação 

da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV e o respectivo índice. O término da incorporação do índice obtido em 

cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira 

do servidor passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à 

percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 

Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões 

proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) 

e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos 

juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices 

oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança. 

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, 

o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os 

honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos 

previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.” Sem embargos de 

declaração. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega 

violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, IV, do CPC/15. 

Recurso tempestivo (Id. 3104518). Ausentes contrarrazões (Id. 3761158). 

É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) O Superior Tribunal de Justiça pacificou seu 

entendimento, no sentido de que, por ser essa relação jurídica de trato 

sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as 

parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, 

consoante disposto na Súmula 85 do STJ. (...)”. Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença 

da conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder 

Executivo independentemente de seus proventos não estarem vinculados 

ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 
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o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 0022352-21.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GLADIA MARIA DE BARROS TEIXEIRA ASSIS (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 0022352-21.2015.8.11.0041 

(Id. 3097959). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

GLADIA MARIA DE BARROS TEIXEIRA ASSIS Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 2942976): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – 

CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA 

PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, 

EM PARTE, PROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso especial, o recorrente 

alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e 

art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. 

Recurso tempestivo (Id. 3105827). Ausentes contrarrazões (Id. 3761176). 

É o relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. 

Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do 

Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de 

Prequestionamento e Reexame fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF 

e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

sob o argumento de que os servidores do Poder Executivo não fazem jus 

à diferença salarial resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, 

que eventual diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, 

e por último, que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém 

ressaltar que o STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos 

repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão 

referente à admissibilidade da conversão dos valores de 

vencimentos/proventos de servidor público municipal, recebidos em 

cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 

8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos 

Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 

para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus 

servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara 

Julgadora deste Tribunal analisou a questão em consonância com o 

entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora também se 

manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

como se verifica nos seguintes trechos: “[...]Indubitavelmente, o regime 

jurídico da prescrição das ações contra a Fazenda Pública é o Decreto-lei 

n. 20.920/32 que prevê o lapso temporal de cinco anos para a pretensão 

almejada. Dado que a ação proposta foi protocolada em 11/05/2015 (Id. 

1757019), considerando a data da lei retromencionada, no raciocínio do 

Apelante, estaria prescrito. Em parte, a tese procede, porém a relação 

jurídica em questão é de natureza sucessiva e, assim, entendeu o Juiz 

singular. Além do mais, esse é o entendimento prevalecente no Superior 

Tribunal de Justiça, no sentido de que, nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda, o lapso temporal atinge, tão somente, as parcelas que 

antecederam os 5 (cinco) anos da propositura da ação. (...) Aquela Corte 
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veio ainda a reconhecer (Súmula n. 85) que a relação jurídica desta 

espécie, como no caso dos presentes autos, é de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês. Com efeito, a tese esposada não pode ser acolhida, à 

luz do que fiz consignar em parágrafos anteriores. [...]” Dessa forma, para 

se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão fracionário, seria 

imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que 

atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 

do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, 

por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à suposta afronta ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, este Tribunal 

entendeu ser necessária a liquidação de sentença para apurar a 

existência ou não da efetiva defasagem remuneratória ocasionada por 

eventual equívoco na conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, 

observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em 

consonância com a jurisprudência pacífica de que os servidores públicos 

sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder 

Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente da conversão de 

seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com 

base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo 

transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 0022352-21.2015.8.11.0041 (Id. 3097972). 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: GLADIA MARIA 

DE BARROS TEIXEIRA ASSIS Vistos etc. Trata-se de recurso 

extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2942976): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO 

DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO – AFASTADA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA 

TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO, 

EM PARTE, PROVIDO. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os 

empossados após o advento da referida lei. Somente na liquidação da 

sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao 

servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV. Não havendo comprovação da 

reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal. REEXAME 

NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS 

REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E 

DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

– TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

ORIENTAÇÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO ESPOSADO 

NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em 

que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, advindas da 

errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da 

propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela 

errônea conversão de cruzeiros reais em URV. A limitação temporal da 

incorporação do índice, a ser apurado no processo de liquidação, deve 

observar a data de reestruturação da carreira, segundo assentado em 

precedente de força obrigatória do STF. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 

4.357 e 4.425, no RE n. 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 

1.495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Considerando a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e, 

se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, o arbitramento dos 

honorários advocatícios devem ser fixados no juízo de execução.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3105827). Ausentes contrarrazões 

(Id. 3761176). É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via 

inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, 

III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 
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Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Aquela Corte veio ainda a reconhecer 

(Súmula n. 85) que a relação jurídica desta espécie, como no caso dos 

presentes autos, é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. 

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em 

conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do 

recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 

5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida aos 

servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos não 

estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1006497-48.2016.8.11.0041 

(Id. 2909314). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

MARIA MARLENE DA SILVA MOREIRA Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 

2942976): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO 

– NÃO OCORRÊNCIA – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85 DO STJ – REFORMA DO ATO SENTENCIAL 

– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – CONSECTÁRIOS 

LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

IPCA-E – INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – JUROS DE 

MORA – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 

RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – 

SENTENÇA REFORMADA. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ), por ser a relação jurídica de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos 

empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, 

dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo 

índice aplicável. O término da incorporação do índice obtido em cada caso, 

na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. Em razão do 

julgamento do RE no 870947, tema no 810 do STF, foi declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1o -F da Lei no 9.494/1997, no que se 

refere à correção monetária, determinando nesse caso, a incidência do 

IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nos 

4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 

1.495.146/MG (Tema no 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Os honorários 

advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na 

liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do 

CPC/2015.” Sem embargos de declaração. No presente recurso especial, 

o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do 

Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência 

jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 3275393). Ausentes 

contrarrazões. É o relatório. Decido. Aplicação da sistemática de recursos 

repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 

202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de 

Prequestionamento e Reexame fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF 

e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

sob o argumento de que os servidores do Poder Executivo não fazem jus 

à diferença salarial resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, 

que eventual diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, 

e por último, que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém 

ressaltar que o STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos 

repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão 

referente à admissibilidade da conversão dos valores de 

vencimentos/proventos de servidor público municipal, recebidos em 

cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 

8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos 

Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 

para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus 

servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara 

Julgadora deste Tribunal analisou a questão em consonância com o 

entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora também se 

manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

como se verifica nos seguintes trechos: “[...] O Superior Tribunal de 

Justiça pacificou seu entendimento no sentido de que, por ser essa 

relação jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se a 

cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao quinquênio 

que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula n. 85 

do STJ. [...]” Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa a que 

chegou o órgão fracionário, seria imprescindível a reanálise do quadro 

fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por 

último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o mesmo não foi 

prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, as Súmulas nº 

282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme 

mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de 

sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 
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a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 26 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 1006497-48.2016.8.11.0041 (Id. 2909314). 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: MARIA 

MARLENE DA SILVA MOREIRA Vistos etc. Trata-se de recurso 

extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2942976): 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRESCRIÇÃO – NÃO 

OCORRÊNCIA – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA N. 85 DO STJ – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO 

DA REGRA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE 

SUA LIQUIDAÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

PROVA – TERMO AD QUEM – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – CONSECTÁRIOS 

LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA – 

IPCA-E – INCIDÊNCIA DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA – JUROS DE 

MORA – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 

RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – 

SENTENÇA REFORMADA. Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ), por ser a relação jurídica de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês. O Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e 

Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994, para a 

conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos 

empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010). Somente na 

liquidação da sentença por arbitramento poderá ser constatado se é 

devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória, 

dada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV, além do respectivo 

índice aplicável. O término da incorporação do índice obtido em cada caso, 

na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma reestruturação, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. Em razão do 

julgamento do RE no 870947, tema no 810 do STF, foi declarada a 

inconstitucionalidade do artigo 1o -F da Lei no 9.494/1997, no que se 

refere à correção monetária, determinando nesse caso, a incidência do 

IPCA-E, desde a data fixada na sentença. Em relação ao regime de 

atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nos 

4.357 e 4.425, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e no REsp no 

1.495.146/MG (Tema no 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, 

devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança. Os honorários 

advocatícios, na hipótese da sentença ilíquida, deverão ser arbitrados na 

liquidação do decisum, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do 

CPC/2015.” Sem embargos de declaração. No presente recurso 

extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, e 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3275393). 

Contrarrazões (Id. 3607094). É o relatório. Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. Nesse contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos 

servidores por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o 

termo final para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, 

novo prazo prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da 

ação. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu 

que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Reconhecidas as diferenças remuneratórias 

decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as 

parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da 

propositura da ação (Súmula n. 85 do STJ), por ser a relação jurídica de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença 

da conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder 

Executivo independentemente de seus proventos não estarem vinculados 

ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 
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remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 0504918-59.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYLINA RODRIGUES BRIANEZE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KHERMAN SORBONE BATISTA DE ANUNCIACAO OAB - MT1805400A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 0504918-59.2015.8.11.0041 

(Id. 3062422). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

MARYLINA RODRIGUES BRIANEZE Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2150423): “APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016). 3 – Não sendo líquida a sentença, a 

fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do 

Código de Processo Civil/2015.” Os Embargos de Declaração (Id. 2171702) 

opostos foram rejeitados (Id. 2866383). No presente recurso especial, o 

recorrente alega violação aos artigos 1.022, II, do CPC/15 e 22 da Lei nº 

8.880/94, sustentando a omissão do acórdão em analisar a tese de não 

ser devida a URV aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista 

eventual diferença salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. 

Requer o provimento do recurso. Recurso tempestivo (Id. 3143582). 

Ausentes contrarrazões (Id. 3758199). É o relatório. Decido. Não 

aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Não foi verificada a 

existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às 

questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação 

da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, 

portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15. Passo ao exame 

dos demais pressupostos de admissibilidade. Violação ao art. 1.022 do 

CPC/15. O recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, II, do CPC/15, sob 

o argumento de que o órgão fracionário deste Tribunal omitiu a análise 

sobre a inaplicabilidade do artigo 168 da CF aos servidores do Poder 

Executivo Estadual, e, portanto, à própria tese de inexistência de diferença 

salarial resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%. A matéria 

debatida no presente recurso foi devidamente abordada pelo acórdão 

recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos: “[...] O 

Estado de Mato Grosso aponta que o decisum não se manifestou sobre a 

tese da aplicabilidade ou não do artigo 168 da Constituição Federal, bem 

como sua extensão, como regra de pagamento para os servidores do 

Poder Executivo, uma vez que o dispositivo se dirige tão somente àqueles 
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subordinados aos Poderes Legislativo, Judiciário e ao Ministério Público, 

conforme se infere da sua transcrição, in verbis: “Art. 168. Os recursos 

correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 

suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, 

ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na 

forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9.” Entretanto, tal 

vício não subsiste, haja vista que por meio de simples leitura do acórdão, é 

possível observar que restou consignado que a eficácia do mencionado 

artigo incide unicamente aos servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, não se 

estendendo aos do Poder Executivo, cuja conclusão decorre da própria 

literalidade da norma. Já no que diz respeito ao prequestionamento, anoto 

que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria 

infraconstitucional e constitucional, uma vez que: (...) é desnecessária a 

citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta 

tenha sido decidida. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, 

relator Ministro Felix Fischer, DJ 8/5/2006). Desse modo, verifica-se que o 

embargante pretende, na verdade, a reanálise do recurso de apelação, já 

que os pontos reputados omissos foram devidamente apreciados pela 

decisão embargada. [...]” Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 

do STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação 

de sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro 

de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO Nº 0504918-59.2015.8.11.0041 (Id. 3062422). 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: MARYLINA 

RODRIGUES BRIANEZE Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2150423): “APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016). 3 – Não sendo líquida a sentença, a 

fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do 

Código de Processo Civil/2015.” Os Embargos de Declaração (Id. 2171702) 

opostos foram rejeitados (Id. 2866383). No presente recurso 

extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 168 da Constituição 

Federal, arguindo que este não se aplica aos servidores do Poder 

Executivo, uma vez que o texto da Constituição Estadual fixou em seu art. 

147, §2º, data distinta do último dia do mês para pagamento dos 

servidores públicos civis e militares, em distinção à regra de pagamento 

dos servidores públicos integrantes do Ministério Público, Poder Legislativo 

e Poder Judiciário. Recurso tempestivo (Id. 3143582). Ausentes 

contrarrazões (Id. 3758199). É o relatório. Decido. Sistemática de 

repercussão geral. O recorrente busca dirimir se os servidores do Poder 

Executivo possuem direito à diferença da conversão da URV, já que seus 

proventos não estão vinculados ao repasse do duodécimo, sustentando 

suposta violação ao artigo 168 da Constituição Federal. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia a este, a exemplo do RE 144.612/2015 e 160.044/2015, 

determinando seja aplicado o tema 5 da sistemática de repercussão geral, 

cujo paradigma é o RE-RG 561836, conforme disposto no art. 1.036 do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836, tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores 

públicos que percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem 

direito à diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para 

os demais servidores, o percentual de eventual diferença deve ser 

apurado com base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos 

nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: 

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro 

Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 
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Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (tema 5). Em relação à verificação da ocorrência de 

reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de 

estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à 

perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, 

no julgamento do ARE 968574 RG (tema 913), concluiu que a referida 

matéria possui natureza infraconstitucional, e, por consequência, declarou 

a ausência de sua repercussão geral. Confira-se a ementa do referido 

julgado: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (temas 5 e 913), nego seguimento ao recurso 

extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Desa. MARILSEN 
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1003682-44.2017.8.11.0041 

(Id. 3203261). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

ENEDINA PEREIRA DE PAIVA Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2915689): “APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA 

DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – 

IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – 

TERMO AD QUEM – DATA EM QUE OCORREU A REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA DOS SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE 

MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM 

A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA 

RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 

1.492.221/PR (TEMA 905) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS 

QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO 1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que 

se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os 

servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder 

Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo 

pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária. 6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

atédezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001. 7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. Considerada a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e 

se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários 

advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos 

do art. 85, § 4º, II, do CPC.” Sem embargos de declaração. No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94, sob a assertiva de que não é devida a URV aos servidores do 

Poder Executivo, e, ainda que exista eventual diferença salarial, esta não 

ocorre no percentual fixo de 11,98%. Sustenta, ainda, ofensa ao artigo 

202 do Código Civil e artigo 1º do Decreto 20.910/32. Requer o provimento 

do recurso. Recurso tempestivo (Id. 3301797). Ausentes contrarrazões 

(Id. 3758041). É o relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. 

Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 
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firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente 

sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão 

da moeda em URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 

(cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores. 

No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Tratando-se de 

parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a 

prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à 

propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do 

colendo Superior Tribunal de Justiça. (...)”. (Id. 3036990) Observa-se que 

o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância 

com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do 

fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado 

abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. 

INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante 

jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de 

pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais 

para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo 

prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as 

prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da 

ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se 

aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas 

da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso 

interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários 

anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 

1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser 

necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da 

efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1003682-44.2017.8.11.0041 (Id. 3203261). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: ENEDINA PEREIRA DE PAIVA Vistos etc. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 

102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 2915689): “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO 1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). 4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. 5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal atédezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09). 8. Considerada a necessidade de ser 

apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 98 de 206



definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do 

CPC.” Sem embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, 

o recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 

489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3301797). Ausentes 

contrarrazões (Id. 3758041). É o relatório. Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. Nesse contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos 

servidores por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o 

termo final para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, 

novo prazo prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da 

ação. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu 

que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal nº 

8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a 

assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas, sim, estipulou 

um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para 

URV, assim estabelecendo: (...) Desse modo, os servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês é, possível a ocorrência 

de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Por esta 

razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão 

correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de 

aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada 

por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto 

aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do 

Poder Executivo. A propósito: (...) Portanto, os Servidores do executivo 

fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em 

virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de 

Valor (URV). Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no 

sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por 

arbitramento. Da Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e 

Apuração na Liquidação da Sentença Quanto à apuração na liquidação da 

sentença, as Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de 

que somente na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, além do percentual devido. O 

próprio STF pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, 

Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem 

todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo aos que sofreram o 

percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, 

razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento 

para apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, 

qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo 

limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%. A propósito: (...) 

Além disso, ainda é preciso consignar que o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Desse modo, consoante 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de 

sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial 

e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, 

cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já 

afirmado alhures. A propósito: (...) Ademais, como bem anotado pelo Des. 

Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016, no 

caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura 

obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da 

sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real 

de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores. (...) 

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será 

esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira dos 

servidores Apelantes, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem 

remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual 

devido, nos moldes previstos na Lei nº 8.880/94. Assim, deve ser provido, 

neste ponto, o Apelo da Autora/Apelante, para determinar que a apuração 

de eventual defasagem, acaso constatada, da remuneração, além do 

índice, seja feita na liquidação da sentença por arbitramento. (...)”. Nesse 

contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com 

a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação 

da sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à 

diferença da conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do 

Poder Executivo independentemente de seus proventos não estarem 

vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já 

devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando seja 

aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é 

o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com 

efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 

5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 
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dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-A (ADVOGADO)
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1007657-11.2016.8.11.0041 

(Id. 3203261). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDA: 

CAROLINA OLIVEIRA BARRETO SCREMIN Vistos etc. Trata-se de recurso 

especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 3041072): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA 

MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – 

DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 

11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE 

(TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PARCIALMENTE PROVIDO – 

SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. Tratando-se de parcelas de 

trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas 

das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, 

conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior 

Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram 

entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou 

municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da 

diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade 

Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em 

conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, 

Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa 

Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, 

julgado em 19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por 

arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem 

remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do 

método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. 

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença 

apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm 

natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de 

Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. Quanto ao regime de 

atualização monetária incidente sobre as condenações em face das 

ações referentes à URV, aplica-se os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal atédezembro/2000, com destaque para 

incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 7. Quanto aos juros 

moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei 

nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em 

seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando 

for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a 

sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a 

V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” Sem embargos de 

declaração. No presente recurso especial, o recorrente alega violação ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94, sob a assertiva de que não é devida a URV 

aos servidores do Poder Executivo, e, ainda que exista eventual diferença 

salarial, esta não ocorre no percentual fixo de 11,98%. Sustenta, ainda, 

ofensa ao artigo 202 do Código Civil e artigo 1º do Decreto 20.910/32. 

Requer o provimento do recurso. Recurso tempestivo (Id. 3301787). 
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Ausentes contrarrazões (Id. 3758045). É o relatório. Decido. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ 

preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as ações de cobrança da 

diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, 

porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de 

regência das carreiras dos servidores. No acórdão impugnado ficou 

consignado que “(...) Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. (...)”. (Id. 3041072) Observa-se que o entendimento do órgão 

fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência 

pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da 

ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. 

URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO 

AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência 

firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo 

prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as 

prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da 

ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se 

aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas 

da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso 

interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários 

anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 

1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser 

necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da 

efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1007657-11.2016.8.11.0041 (Id. 3203362). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDA: CAROLINA OLIVEIRA BARRETO SCREMIN 

Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 

no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 3041072): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

– CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - REJEITADA – SERVIDOR DO 

EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR – TEMA 905 – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). 4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. 5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal atédezembro/2000, 
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com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09). 8. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 

18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em 

honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não 

sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos 

nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” Sem 

embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, o 

recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3301787). Ausentes contrarrazões 

(Id. 3758045). É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via 

inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, 

III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei 

infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso 

extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque 

o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da 

Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE 

CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO 

(PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal nº 

8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a 

assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas, sim, estipulou 

um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para 

URV, assim estabelecendo: (...) Desse modo, aos servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência 

de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Por esta 

razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão 

correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de 

aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada 

por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto 

aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do 

Poder Executivo. (...) Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na 

conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). Quanto à 

apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele 

apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. Da 

Incorporação do Índice na Restruturação da Carreira e Apuração na 

Liquidação da Sentença Muito embora o Recorrente afirme que o 

percentual relativo à URV já teria sido aplicado à remuneração do servidor, 

não mais fazendo jus a Apelada ao direito de qualquer defasagem, 

entendo que não há como acolher o pedido, porquanto é impossível aferir 

se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, pois tal 

circunstância dependerá de cálculo a ser apurado em liquidação de 

sentença, principalmente porque o Apelante não comprovou a data do 

efetivo pagamento ao Apelado, a fim de confrontar se houve a quitação ou 

não das diferenças postuladas. Desse modo, se, após a liquidação por 

arbitramento, houver sido constatado que o Apelante efetuou, 

corretamente, a conversão dos Cruzeiros Reais para Unidade Real de 

Valor – URV, não será obrigado a fazê-lo novamente. O próprio STF 

pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ 

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo servidor sofreu 

a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, 

ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é 

necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a 

concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice 

devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo 

a ser alcançado é o percentual de 11,98%. (...) Além disso, ainda é 

preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do 

índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento 

em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Desse modo, consoante 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de 

sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial 

e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, 

cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já 

afirmado alhures. (...) Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos 

da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016, no caso de 

reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 

de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser 

absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que 

será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi 

devidamente aplicada à remuneração do servidor. (...) Desse modo, 

somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve 

realmente a reestruturação da carreira da servidora Apelada, e se esta 

supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se 

constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na 

Lei nº 8.880/94. Assim, deve ser provido, neste ponto, o Apelo do Estado 

de Mato Grosso, para determinar que a apuração de eventual defasagem, 

acaso constatada, da remuneração do Apelado, além do índice, seja feita 

na liquidação da sentença por arbitramento. (...)”. Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença 

da conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder 

Executivo independentemente de seus proventos não estarem vinculados 

ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 102 de 206



Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1022588-19.2016.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 2581752) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): JUDITE DE AZEVEDO DO CARMO Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 2353519): 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – 

MÉRITO – URV – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - 

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO – 

RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1 – Em que pese a Universidade Estadual de Mato Grosso - 

UNEMAT, possuir autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato 

Grosso é legítimo para figurar no polo passivo pelo fato do direito invocado 

refletir na sua dotação orçamentária.2 – Nas demandas em que se 

manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ.3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a 

fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do 

Código de Processo Civil/2015. (ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)” No presente 

recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, 

além de divergência jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id. 2622656). 

Sem contrarrazões (Id. 2938497). É o relatório. Decido. Aplicação da 

sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. Violação ao artigo 22 

da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame fatos e provas. 

Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente sustenta a violação 

ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os servidores do Poder 

Executivo não fazem jus à diferença salarial resultante da conversão a 

título de URV. Aduz, ainda, que eventual diferença salarial não ocorre em 

percentual fixo de 11,98%, e por último, que os valores já estão 

prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o STJ submeteu a 

julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 1101726/SP (Tema 
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15), em que discutiu questão referente à admissibilidade da conversão 

dos valores de vencimentos/proventos de servidor público municipal, 

recebidos em cruzeiros reais, para o equivalente em URV, nos termos da 

Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a seguinte tese: “É obrigatória a 

observância pelos Estados e Municípios dos critérios previstos na Lei 

Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos 

proventos de seus servidores.” Adentrando ao caso concreto, verifica-se 

que a Câmara Julgadora deste Tribunal analisou a questão em 

consonância com o entendimento do STJ. Além disso, a Câmara Julgadora 

também se manifestou expressamente sobre o artigo 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32, como se verifica nos seguintes trechos: “[...] Todavia, o 

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos repetitivos, traz o 

entendimento de que por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a 

prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas 

anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ. [...] Assim, rejeito a prejudicial de mérito aventada 

pelo apelante, mantendo-se aquela já aplicada pelo magistrado de primeiro 

grau que se encontra em harmonia com o entendimento do STJ. [...]” 

Dessa forma, para se chegar à conclusão diversa a que chegou o órgão 

fracionário, seria imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório 

dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 7/STJ. Por último, em 

relação ao artigo 202 do Código Civil, o mesmo não foi prequestionado pelo 

recorrente, incidindo, por essa razão, as Súmulas nº 282 e 356 do STF. 

Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. Quanto à 

suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, 

este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de sentença para 

apurar a existência ou não da efetiva defasagem remuneratória 

ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, em que 

percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão 

recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que os 

servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou municipais, 

inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença decorrente 

da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, em fase de 

liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai do julgado 

abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1022588-19.2016.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 2581621) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): JUDITE DE 

AZEVEDO DO CARMO Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2353519): “APELAÇÃO 

CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 85 STJ – MÉRITO – URV – 

MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Em 

que pese a Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT, possuir 

autonomia administrativa e financeira, o Estado de Mato Grosso é legítimo 

para figurar no polo passivo pelo fato do direito invocado refletir na sua 

dotação orçamentária.2 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ.3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e 

Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a 

fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá 

quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do 

Código de Processo Civil/2015. (ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES 

RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)” O recorrente 

defende a violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal; e artigo 489, 

IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 2622656). Sem contrarrazões (Id. 

2938497). Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial 

decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse contexto, aduz 

que, com a reestruturação das carreiras dos servidores por meio das Leis 
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n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para a incorporação do 

referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo prescricional, o qual já 

findara na ocasião da propositura da ação. No julgamento do AI 791292 

QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a Constituição Federal exige 

que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, 

sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da 

decisão. Confira-se a ementa do julgado: “Questão de ordem. Agravo de 

Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 

4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida 

para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do 

Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos 

procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 

GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT 

VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 

(g.n) No caso dos autos, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que 

o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em 

relação à referida questão, o que está em consonância com o 

entendimento firmado no STF. Com efeito, constou do acórdão que: “[...] O 

Superior Tribunal de Justiça pacificou seu entendimento, no sentido de 

que, por ser essa relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição 

renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as parcelas anteriores ao 

quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante disposto na 

Súmula 85 do STJ. [...]” Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003634-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-O (ADVOGADO)
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VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1003634-85.2017.8.11.0041 RECURSO 

ESPECIAL (Id. 3227209) RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

RECORRIDO (A): FRANCISVAL SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 3053485): 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA 

SALARIAL – PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – 

CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês.2.Somente na liquidação da 

sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao 

servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV.3.Considerando a necessidade de 

ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC.4.[...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5.Recurso parcialmente 

provido. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 

19/08/2018) No presente recurso especial, o recorrente alega violação ao 

artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º do 

Decreto-lei nº 20.910/32, além de divergência jurisprudencial. Recurso 

tempestivo (Id. 3290170). Contrarrazões (Id. 3735093). É o relatório. 

Decido. Aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Tema 15 do STJ. 

Violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código Civil; e art. 1º 

do Decreto-lei nº 20.910/32. Ausência de Prequestionamento e Reexame 

fatos e provas. Súmulas 282 e 356 do STF e 7 do STJ. O recorrente 

sustenta a violação ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94; art. 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, sob o argumento de que os 

servidores do Poder Executivo não fazem jus à diferença salarial 

resultante da conversão a título de URV. Aduz, ainda, que eventual 

diferença salarial não ocorre em percentual fixo de 11,98%, e por último, 

que os valores já estão prescritos. Inicialmente, convém ressaltar que o 

STJ submeteu a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos o REsp 

1101726/SP (Tema 15), em que discutiu questão referente à 

admissibilidade da conversão dos valores de vencimentos/proventos de 

servidor público municipal, recebidos em cruzeiros reais, para o 

equivalente em URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, e fixou a 

seguinte tese: “É obrigatória a observância pelos Estados e Municípios dos 

critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94 para a conversão em URV 

dos vencimentos e dos proventos de seus servidores.” Adentrando ao 

caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora deste Tribunal 

analisou a questão em consonância com o entendimento do STJ. Além 

disso, a Câmara Julgadora também se manifestou expressamente sobre o 

artigo 1º do Decreto-lei nº 20.910/32, como se verifica nos seguintes 

trechos: “[...] A jurisprudência da Corte Superior de Justiça entende que, 

nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais 

advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão 

somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez 

que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês, in verbis: [...] Assim, não há que se falar em prescrição de fundo de 

direito, posto que se trata de prestação de trato sucessivo, prescrevendo 

apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu 

ao ajuizamento da ação. [...]” Dessa forma, para se chegar à conclusão 

diversa a que chegou o órgão fracionário, seria imprescindível a reanálise 

do quadro fático-probatório dos autos, o que atrai a previsão da Súmula nº 

7/STJ. Por último, em relação ao artigo 202 do Código Civil, o mesmo não 

foi prequestionado pelo recorrente, incidindo, por essa razão, as Súmulas 

nº 282 e 356 do STF. Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do 

STJ. Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, conforme 

mencionado, este Tribunal entendeu ser necessária a liquidação de 

sentença para apurar a existência ou não da efetiva defasagem 

remuneratória ocasionada por eventual equívoco na conversão da URV, e, 

em que percentual. Com isso, observa-se que o entendimento lançado no 

acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de 

que os servidores públicos sejam federais, estaduais, distritais ou 

municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito à eventual diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos em URV, a ser calculada, 

em fase de liquidação, com base na Lei nº 8.880/1994, conforme se extrai 

do julgado abaixo transcrito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO 

CPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

(g.n.) Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula nº 83 do STJ que 

dispõe “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando 

a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, 

uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se 

em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ. Por fim, de se 

consignar que, embora a Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada 

quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, 

III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme 

disposto no Enunciado nº 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de 

Tribunais de Justiça do Brasil: “Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 

do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal”. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos: 1) Art. 1.030, I, “b”, 

do CPC/15, em face da conformidade do acórdão impugnado com o 

julgamento do recurso paradigma (Tema 15); 2) Súmulas 7 e 83, ambas do 

STJ; e 282 e 356, ambas do STF. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 

de outubro de 2018. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 

1003634-85.2017.8.11.0041 RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Id. 3227236) 

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO (A): 
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FRANCISVAL SILVA SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso 

extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 3053485): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA 

SALARIAL – PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – 

CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – JUROS E CORREÇÃO 

MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês.2.Somente na liquidação da 

sentença, por arbitramento, poderá ser constatado se é devido ao 

servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea 

conversão de cruzeiros reais em URV.3.Considerando a necessidade de 

ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, 

inciso II, do NCPC.4.[...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)5.Recurso parcialmente 

provido. (MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/07/2018, Publicado no DJE 

19/08/2018)” O recorrente defende a violação do artigo 93, IX, da 

Constituição Federal; e artigo 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 

3290170). Contrarrazões (ID 3735261). Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio das Leis n. 7.360/2.000 e 8.269/2.004, ocorreu o termo final para 

a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que: “[...] A jurisprudência da Corte Superior de 

Justiça se firmou no sentido de que nas demandas em que se busca o 

reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão 

da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos 

da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato 

sucessivo, que se renova mês a mês, in verbis: [...]” Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5 No tocante à diferença da 

conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder Executivo 

independentemente de seus proventos não estarem vinculados ao 

repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 
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percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913 Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (Tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1004756-28.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO)

JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO OAB - MT13604-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TEREZINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVADO)

MARIA GERALDA DOS SANTOS (AGRAVADO)

ORISTALINA MOREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO)

CLAUDIVAM MIGUEL DE OLIVEIRA (AGRAVADO)

VALDENI ROCHA DE MELO (AGRAVADO)

BOLIVAR MESSIAS DA SILVA (AGRAVADO)

WILSON CUNHA DE OLIVEIRA (AGRAVADO)

HIROSHI TAKAGI (AGRAVADO)

ELIA MARIA RODRIGUES (AGRAVADO)

GERALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FRANCA ARAUJO OAB - MT12621-O (ADVOGADO)

ANTONIO CAMARGO JUNIOR OAB - MT13992/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se acerca da possibilidade de aderirem ao acordo firmado 

entre a FEBRABAN/CONSIF e as associações e institutos de defesa do 

consumidor, e devidamente homologado pelo STF, relativos a processos 

de execução/cumprimento de sentenças coletivas relativas a expurgos 

inflacionários da poupança, nos termos do Ofício STJ. n.º 241/2018-CD2S, 

datado de 15/03/2018. Após, à incontinenti conclusão. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0004890-90.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE LOPES DOS REIS DOS SANTOS (APELADO)

JOSE BENJAMIM DA SILVA (APELADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO 

BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID. n. 3234824): 

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LIMITAÇÃO DOS JUROS A 

12% AO ANO – CAPITALIZAÇÃO – QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS NA 

PRIMEIRA INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA CONVENCIONADA - PROIBIDA A CUMULAÇÃO COM 

JUROS DE MORA, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 30, 294 

E 472 DO STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO 

PROVIDO. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por 

se tratar de inovação recursal e implica em supressão de instância. É 

permitida a comissão de permanência contratada, desde que não 

cumulada com outros encargos moratórios, multa moratória ou correção 

monetária (Súmulas 30 e 296 do STJ). (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito 

Privado – Apelação Cível nº 0004890-90.2014.8.11.0000 – Relator: Des. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. em 05/09/2018, publ. 

10/09/2018) Alega-se violação ao Item I da Resolução nº 1.129/1986 do 

BACEN; art.2º, inciso II, da Resolução nº 2.166/1995 do BACEN; Portaria 

sob nº 4/1998, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça; 

e artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Recurso tempestivo, 

conforme ID. n. 3451135. Contrarrazões no ID. n. 3539784. É o relatório. 

Decido. Sistemática de recursos repetitivos. Conforme cediço, por ocasião 

do julgamento dos REsp 1.058.114/RS e REsp 1.063.343/RS sob o rito dos 

recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou tese vinculante 

estabelecendo balizas para a aferição da legalidade dos critérios de 

pactuação e cobrança do encargo de comissão de permanência em 

contratos bancários, dando origem ao Tema 52. Vejamos: “A cobrança de 

comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 

Ou seja, a comissão de permanência configura um encargo isolado que 

não pode ser cumulado com qualquer outro, seja remuneratório, seja 

moratório, de modo que em caso de pactuação conjunta, deve aquela 

permanecer, afastando-se os demais. Adentrando ao caso concreto, 

verifica-se que, acerca da matéria em questão, o órgão fracionário deste 

Tribunal, conheceu apenas em parte do apelo interposto pelo ora 

recorrente, e nesta desproveu a referida irresignação, com o seguinte 

fundamento: “[...] Depois argui a possibilidade da cobrança de juros de 

mora e multa cumulados com comissão de permanência. Essa questão foi 

tema de julgamento em recursos repetitivos (Resp 1063343/RS e 

1058114/RS), além de sumulada (Súm. 472 do STJ), não havendo mais 

controvérsia sobre o assunto. Por conseguinte, é admitida, desde que 

pactuada e não cumulada com nenhum outro encargo de mora. A 

propósito: Súmula n. 472/STJ – ‘A cobrança de comissão de permanência 

– cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 
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moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros 

remuneratórios, moratórios e da multa contratual.’ DIREITO COMERCIAL E 

BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. 

DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS 

JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 

DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. (...) 3. A importância cobrada a título de 

comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja, a) juros 

remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o 

percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) 

juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 

2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.(REsp 

1063343/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro 

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, 

DJe 16/11/2010). Neste caso foi expressamente convencionada na 

cláusula décima (ID 3017954 - Pág. 3) referida cobrança, porém cumulada 

com multa de 1% e juros moratórios.” (ID. n. 3234823) Dessa forma, o 

acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o entendimento 

do STF (Tema 52), pelo que não há como admitir o especial, haja vista a 

regra do art.1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC /15. Violação de norma 

infralegal. Adequação. Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, 

da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade 

impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal 

infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em 

face de lei federal, e quando houver divergência de interpretação da lei 

federal. Assim sendo, não é cabível recurso especial contra a decisão 

judicial que supostamente viole norma regulamentadora do Poder 

Executivo de natureza infralegal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIBILIDADE 

DE ANÁLISE DE OFENSA À "CIRCULAR" EM SEDE DE ESPECIAL. 

VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73 E ARTS. 1.022 E 1.025 DO CPC/15. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO 

PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL A QUO. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA DO 

ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO PRECONIZADO POR ESTA 

CORTE. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO 

CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao STJ não cabe apreciar 

na via estreita do recurso especial, mesmo que indiretamente, normas 

infralegais, tais como: resoluções, portarias, circulares, regimentos 

internos, regulamentos, etc., por não se enquadrarem no conceito de 

"tratado ou lei federal" constante no art. 105, III, "a", da Constituição 

Federal. [...] (AgInt no AREsp 981.924/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 15/05/2018, DJe 21/05/2018) Assim, 

considerando que o Item I da Resolução nº 1.129/1986 do BACEN, oart.2º, 

inciso II, da Resolução nº 2.166/1995 do BACEN e Portaria nº 4/1998, da 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, incluem-se no 

conceito de norma regulamentadora de natureza infralegal, sua suposta 

violação não viabiliza a admissão do recurso especial, visto que esta via 

processual extrapola as hipóteses constitucionais de seu cabimento. 

Violação da Constituição Federal. Via inadequada. Consoante os artigos 

102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a 

dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob 

pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe 

apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal. 

Confira-se: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 

EXAME DE VIOLAÇÃO DE SÚMULA E ENUNCIADO. IMPOSSIBILIDADE. 

SÚMULA 518/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 

COMPETÊNCIA STF. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Impossível a 

pretendida análise de violação do artigo 7º, III, da Constituição Federal, 

uma vez que a apreciação de suposta violação de preceitos 

constitucionais não é possível na via especial, nem à guisa de 

prequestionamento, porquanto matéria reservada ao Supremo Tribunal 

Federal, nos termos dos arts. 102, III e 105, III, da Carta Magna. [...] (STJ 

AgInt no AREsp 907.902/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 

Turma, j. em 07/06/2016, DJe 14/06/2016). Assim, em relação à suposta 

violação art.5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, o recurso especial 

constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua 

admissão neste ponto. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de outubro de 2018.- 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1002063-71.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FARES HAMED ABOUZEID FARES (AGRAVANTE)

ARILSON COSTA DE ARRUDA (AGRAVANTE)

HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ZUCKER OAB - SP307126 (ADVOGADO)

CLAUDIA ELISABETE SCHWERZ CAHALI OAB - PR16684 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Conquanto controvérsia assemelhada à dos presentes autos 

tenha sido afetada pelo Superior Tribunal de Justiça como representativa 

de demanda repetitiva, dando origem ao Tema 988 do STJ, e já tenha sido 

proferido o voto da Ministra Relatora, inclusive com redação de tese já 

proposta, respectivos recursos paradigma (REsp 1.696.396/MT e REsp 

1.704.520/MT) ainda não foram julgados em definitivo encontrando-se com 

pedido de vista da d. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Na ocasião, 

a Ministra Maria Thereza afirmou que pretendia devolver a vista em até 

duas sessões da Corte, o que evidencia a iminência do julgamento do 

referido. Assim, muito embora na decisão de afetação da matéria não 

tenha sido determinada a suspensão dos recursos análogos pendentes 

de julgamento nos Tribunais locais, revela-se mais conveniente o aguardo 

do julgamento final do repetitivo, a fim de evitar que se realize o exame da 

admissibilidade do recurso, aguarde-se a publicação da respectiva 

decisão prelibatória e o transcurso do prazo recursal, realize-se a 

digitalização, a indexação, a remessa, o recebimento, a autuação, a 

distribuição do recurso a um Ministro Relator para, ao final, serem os autos 

devolvidos a esta Vice-presidência a fim de se aplicar o Tema 988 do STJ. 

Logo, para que o processo não tenha todo este trâmite desnecessário, 

determino o sobrestamento dos presentes autos até a publicação dos 

acórdãos do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, a fim de que o 

exame da admissibilidade do recurso especial seja realizada segundo os 

artigos 1.030, incisos I a III, e a 1.040, ambos do CPC/15. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de outubro de 2018. Desembargadora 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1002111-30.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CATHEDRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC?ES S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSIGHT LIGHT COMERCIAL LTDA - ME (AGRAVADO)

LARA GABRIEL REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP 

(AGRAVADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

PJE REsp 3084677 no RAI 1002111-30.2018.8.11.0000 RECORRENTE: 

CATHEDRAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: 

INSIGHT LIGHT COMERCIAL LTDA – ME E OUTRO Vistos etc. Trata-se de 

Recurso Especial interposto por CATHEDRAL EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” 

da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id nº 

2931025): AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEFERIDO – PESSOA 

JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA DIFICULDADE 

FINANCEIRA MOMENTÂNEA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, 

descrito no art. 98, §6º, do CPC e no art. 468, §6º, da CNGC, a parte deve 

comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento 

integral, o que não ocorreu na espécie. (RAI 1002111-30.2018.8.11.0000, 

DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE 
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DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018) Alega-se violação aos artigos 

98, §6º, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id 3086049). Sem contrarrazões 

(Id nº 3676505). É o relatório. Decido. Não aplicação da sistemática de 

recursos repetitivos. Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal 

de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste 

recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de 

recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, 

II e III, do CPC/15. Passo ao exame dos demais pressupostos de 

admissibilidade. Suposta violação ao artigo 98, §6º, do CPC/15. 

Dialeticidade Recursal Ante a violação a tal dispositivo legal, a parte 

recorrente defende a possibilidade de parcelamento das custas 

processuais. Todavia, o acórdão recorrido negou provimento ao Agravo 

de Instrumento interposto pela parte recorrente, com os seguintes 

fundamentos: “Cinge-se dos autos que Cathedral Empreendimentos e 

Participações S.A. move ação de indenização por dano material contra 

Insight Light Comercial Ltda.-ME e outra, atribuindo a causa o valor de R$ 

2.023.694,42 (dois milhões e vinte e três mil, seiscentos e noventa e 

quatro reais e quarenta e dois centavos) tendo o douto magistrado a quo 

indeferido o pedido de parcelamento das custas processuais, sob o 

fundamento que não houve a demonstração que a empresa está 

impossibilitada de arcar com o seu pagamento integral das despesas, 

determinando o recolhimento no prazo legal. Contra essa r. decisão 

insurge a agravante, sustentando que o art. 98, §6º, do CPC e a CNGC, 

autorizam o parcelamento das custas processuais e taxas judiciárias. 

Segue sustentando que não tenta ludibriar o Poder Judiciário com o pedido 

de justiça gratuita, contudo, o momento de crise financeira vivido no país a 

impossibilita de recolher as custas processuais de forma integral, sendo 

necessário o pagamento dividido em 06 (seis) parcelas, consoante 

jurisprudência dos Tribunais pátrios. Pois bem. Após detida análise dos 

autos, tenho que a razão não acompanha a recorrente. Explico. 

Inicialmente, mister se faz constar que o nosso atual ordenamento jurídico 

possibilita o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, 

§6º, do CPC, que assim dispõe, verbis: (...) Ajustando-se à nova regra do 

processo civil, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso alterou a 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Foro Judicial - CNGC, consignando expressamente sobre o tema aqui 

tratado, confira: “Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios, na forma da lei. [...] §6º. O juiz, atento às circunstâncias e 

peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e 

considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão 

fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas 

processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento. §7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a decisão favorável do juiz.” Por isso, para fazer jus a 

possibilidade de parcelamento das custas processuais, descrito nas 

aludidas normas legais, a parte deve comprovar a impossibilidade 

momentânea de arcar com o seu pagamento integral, diga-se, o que não 

ocorreu na espécie. Digo isso, porque a recorrente não apresentou 

nenhuma prova sequer da alegada dificuldade financeira, restando em 

mera afirmação. Assim, consoante bem observado pelo d. magistrado, 

“não havendo prova de que a empresa passa por dificuldade financeira ao 

ponto de não poder arcar com as despesas processuais, ou qualquer 

demonstração de que o recolhimento das custas lhe trará algum 

prejuízo...”, o pedido deve ser indeferido (Id. 11684778 - Processo n. 

1000222-15.2018.8.11.0041). Nesse sentido é a lição da Prof. Teresa 

Arruda Alvim Wambier, verbis: (...) Posto isso, conheço do recurso e lhe 

NEGO PROVIMENTO.” Vê-se, pois, que o acórdão recorrido citou a 

possibilidade de parcelamento das custas processuais, expressamente 

prevista na legislação, todavia, o fundamento do indeferimento foi a 

inexistência de qualquer comprovação, pela parte requerente, da alegada 

dificuldade financeira em arcar com recolhimento das custas de uma só 

vez. No entanto, nas razões do recurso especial a parte recorrente 

reiterou os mesmo argumentos das razões do Agravo de Instrumento, 

deixando de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão 

recorrido quanto à inexistência de referida comprovação. Dessa forma, 

incorreu em violação ao princípio da dialeticidade recursal, haja vista que o 

recurso especial tem que combater, necessariamente, os fundamentos do 

acórdão recorrido, sob pena de violação a referido princípio. Com efeito, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores, fundada no princípio da 

dialeticidade recursal, consolidou o entendimento de que a impugnação 

específica aos fundamentos da decisão recorrida configura um dos 

requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais, bem como dos 

recursos destes derivados, cujo entendimento deu origem às Súmulas 

283/STF e 182/STJ. A partir do Código de Processo Civil de 2015, o 

requisito da dialeticidade recursal foi positivado, passando a integrar a 

disciplina geral dos recursos, conforme se verifica no art. 932, inciso III: 

“Art. 932. Incumbe ao relator: .......................... III - não conhecer do recuso 

inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os 

fundamentos da decisão recorrida.” Confira-se a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL.CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 

182/STJ E DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. (...) II - Razões de agravo interno nas quais não impugnados 

especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do 

princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante. Incidência da 

Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do 

Código de Processo Civil. (...) (AgInt no AREsp 1055274/PE, Rel. Ministra 

REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 

19/06/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA 

DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015.INSUFICIÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 

1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à 

parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso 

especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal 

de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva 

conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como 

requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos 

fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, 

consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e 

art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, 

sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice 

invocado. (...) (AgInt no AREsp 1075210/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) 

Dessa forma, não comporta admissão o recurso, diante do não 

preenchimento do requisito da dialeticidade recursal. Ante o exposto, nego 

seguimento ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro 

de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009080-95.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR AGOSTINI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO ANTONIO STUANI OAB - MT6116/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSO VICENTE POZZOBON (AGRAVADO)

MARLENE PIANO POZZOBON (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ERGANG DA SILVA OAB - MT11047-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

PJE REsp 3100925 no RAI 1009080-95.2017.8.11.0000 RECORRENTE: 

VILMAR AGOSTINI RECORRIDOS: ELSO VICENTE POZZOBON E OUTRA 

Vistos etc. Trata-se de Recurso Especial interposto por VILMAR 

AGOSTINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id nº 3009138): 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE RETENÇÃO POR 

BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ABORDADA NO PROCESSO DE 

CONHECIMENTO – IRRELEVÂNCIA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – 

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a 

Ação Anulatória c/c Reintegração de posse foi proposta antes da entrada 

em vigor da lei nº 11382/06, as sucessivas modificações legislativas que 

culminaram com a supressão da figura dos embargos de retenção do 
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sistema processual brasileiro não podem ser aplicadas ao caso sub 

judice, sob pena de violação ao princípio tempus regit actum. (RAI 

1002111-30.2018.8.11.0000, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018) 

Alega-se violação aos artigos 1º, 525, §1º, I, II, III, IV, V, VI, VII, e 1.046, 

todos do CPC/15; além de dissídio jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id 

3115713). Contrarrazões Id nº 3466692. É o relatório. Decido. Não 

aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Não foi verificada a 

existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às 

questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação 

da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão 

do art. 1.030, V, “a”, do CPC/15. Passo ao exame dos demais 

pressupostos de admissibilidade. Pressuposto Satisfeitos Suposta 

violação aos artigos 1º, 525, §1º, I, II, III, IV, V, VI, VII, e 1.046, todos do 

CPC/15. Ante a violação a tais dispositivos legais, a parte recorrente 

sustenta que o acórdão recorrido não poderia ter admitido o ajuizamento 

de ação com base CPC/73, haja vista que este foi expressamente 

revogado pelo CPC/15. Argumenta a impossibilidade da interposição de 

Embargos de Retenção por Benfeitorias, rotulados de “Embargos à 

Execução”, em razão da inexistência de previsão legal. Assevera que se 

trata de cumprimento de sentença que determinou a reintegração de 

posse e o máximo que poderia se admitir seria a impugnação; e que a 

retenção por benfeitorias deveria ter sido alegada no curso do processo 

de reintegração de posse, pois os embargos somente são admissíveis em 

caso de execução por título extrajudicial. Todavia, o acórdão recorrido 

negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte 

recorrente, concluindo pela possibilidade da interposição de Embargos por 

Retenção de Benfeitorias sob a égide do CPC/15, não obstante a ausência 

de previsão, aos seguintes fundamentos: “Ressai dos autos que Nilson S. 

Kempf e Ilma Kempf ajuizaram ação Anulatória c/c Reintegração de Posse 

em face dos Agravados Elso Vicente Pozzobon e Marlene Piano Pozzobon 

e do Agravante Vilmar Agostini. Os Agravados Elso Vicente Pozzobon e 

sua esposa apresentaram reconvenção requerendo a usucapião do 

imóvel de 525 hectares. O juiz singular acolheu o pedido formulado na 

Ação Anulatória, declarou a nulidade da escritura pública de compra e 

venda e, de conseqüência, reintegrou na posse do imóvel o Sr. Nilson e 

sua esposa. Julgou improcedente a reconvenção. Posteriormente, em 

sede de cumprimento de sentença, os Agravados manejaram Embargos à 

Execução de Título Executivo Judicial/Ação de Retenção por Benfeitoria. O 

juiz a quo entendeu ser possível o ajuizamento dos embargos, tendo em 

vista que na época do processo de conhecimento o artigo 744 do CPC/73 

previa tal possibilidade. Inconformado, o Agravante alega que o 

cumprimento de sentença (título judicial) só pode ser atacado por meio da 

impugnação prevista no art. 525, § 1º, do CPC, o qual não contempla 

retenção por benfeitorias. Assevera que nas ações possessórias a 

“execução de sentença” se processa por meio de mera expedição do 

mandado de reintegração, não dependendo de nenhuma outra 

formalidade, não sendo cabível o ajuizamento de embargos por retenção 

de benfeitorias ou impugnação ao cumprimento de sentença. Ressalta que 

o direito a eventual retenção por benfeitorias deveria ter sido alegado no 

curso do processo de reintegração de posse, porque embargos à 

retenção somente são admissíveis em se tratando de execução de título 

extrajudicial. É cediço que os embargos de retenção por benfeitorias, 

previsto no artigo 744 do Código de Processo Civil de 1973, tinham por 

finalidade assegurar ao executado a retenção do imóvel, enquanto não 

fosse promovida a respectiva indenização pelo exequente. Com o advento 

da Lei nº 10.444/2002, no entanto, o referido dispositivo legal teve sua 

redação substancialmente alterada. A partir de então, referida espécie de 

embargos passou a contar com uma série de requisitos imprescindíveis 

para seu conhecimento. Em 2006, o referido dispositivo legal foi revogado 

pela Lei nº 11.382, que passou a trazer nova previsão sobre a retenção 

por benfeitorias. Veja-se: (...) Na hipótese, a Ação Anulatória c/c 

Reintegração de Posse na qual foi acolhido o pedido e determinada a 

reintegração dos Agravados na posse do imóvel foi proposta em 2005, 

época em que não era obrigatória a discussão acerca das benfeitorias na 

própria ação possessória. A meu sentir, as sucessivas modificações 

legislativas que culminaram com a supressão da figura autônoma dos 

embargos de retenção do sistema processual brasileiro não podem ser 

aplicadas ao caso sub judice, sob pena de violação ao princípio tempus 

regit actum. Com efeito, embora a lei processual tenha aplicação imediata, 

inclusive aos feitos em trâmite, no caso em exame, a Lei 11.382/06 não 

pode obstar a discussão sobre as benfeitorias erigidas pelos Agravados 

no imóvel objeto do mandado de reintegração de posse expedido em favor 

do Agravante. Nesse sentido, o artigo 744 do CPC/73 dispunha: (...) 

Assim, se não houve, na fase de conhecimento, questionamento e 

discussão da matéria arguida nos embargos do executado (retenção de 

benfeitorias), é lícito discuti-la na fase de execução, nos termos do art. 

744 do Código de Processo Civil, sem que se possa falar em preclusão. 

Com essas considerações, nego provimento ao Recurso de Agravo de 

Instrumento, mantendo na íntegra a decisão recorrida.” Observa-se que a 

matéria foi devidamente prequestionada, o que impede a incidência das 

Súmulas 282 e 356 do STF. Além disso, a matéria não se reporta ao 

conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ). 

Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, 

dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT,26 de outubro de 2018 Desembargadora MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0008801-08.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO)

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE APARECIDA ALVES DA GUIA (APELADO)

WALBETHER JUNIOR DE SOUZA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT9462-O (ADVOGADO)

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT12040O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

PJE REsp 3308700 no RAC 0008801-08.2014.8.44.0041 RECORRENTE: 

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES RECORRIDOS: JUCILENE 

APARECIDA ALVES DA GUIA E OUTRO Vistos etc. Trata-se de Recurso 

Especial interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, contra o acórdão assim ementado (Id nº 2807680): RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS 

À PROPOSITURA DA AÇÃO REJEITADA - DANO MORAL E MATERIAL – 

CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dentre os requisitos da petição 

inicial, a peça deve vir acompanhada de todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação. Na hipótese, apesar de a parte não 

juntar o contrato de locação do imóvel que alega ter utilizado como moradia 

durante o atraso na entrega da obra, há outros documentos equivalentes, 

tais como as cópias dos recibos de pagamento dos aluguéis, hábeis a 

comprovar o alegado. Como é cediço, o dano material ocorre quando do 

ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem 

patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega. Na 

hipótese, vê-se que os Apelados suportaram prejuízos de ordem 

financeira com o atraso na entrega da obra, pois tiveram de despender 

recursos com o pagamento de aluguel de outro local para moradia. No que 

tange aos danos morais, a condenação é devida pois, indubitavelmente, o 

atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero transtorno cotidiano e 

atingiu a dignidade dos compradores, que se viram frustrados com a 

privação do bem que se esforçaram para adquirir. In casu, ocorreu 

considerável atraso na entrega do imóvel, e durante quase dois anos os 

Apelados ficaram impossibilitados de usufruir do “sonho da casa própria”, 

em função da demora por parte da Apelante em cumprir sua parte no 

pacto e concluir o empreendimento. A incidência do dano moral se justifica 

diante da frustração na expectativa dos Apelados em residir no imóvel que 

adquiriram e que tiveram que aguardar por período que extrapolou lapso 

temporal razoável. (RAC nº 0008801-08.2014.8.11.0041, Desa. Clarice 

Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 

22/08/2018). Alega-se dissídio jurisprudencial. Recurso tempestivo (Id 

3309795). Contrarrazões sob Id 3649515. É o relatório. Decido. 

Sistemática de recursos repetitivos. Embora haja o Tema 939, o qual versa 

sobre a responsabilidade quanto ao atraso na entrega de imóvel comprado 

na planta, relativamente ao objeto deste recurso, o dano moral, no julgado 
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paradigma (REsp 1551968/SP) ficou assentado que o mero inadimplemento 

contratual não causa, por si só, o abalo moral indenizável, todavia, 

considerou a possibilidade de abalo moral em caso de atraso 

considerável, por culpa da incorporadora. Assim, relativamente à 

possibilidade de caracterização do dano moral, depende do caso 

concreto. Confira-se a ementa e o trecho do voto do i. Min. Relator: 

EMENTA: RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 

N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. 

INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE 

PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO 

FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - 

RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE 

DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO 

INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA 

SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO 

ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da 

incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a 

demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos 

valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria 

técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses 

encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 

4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de 

ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que 

tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o 

caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO 

DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo 

atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das 

circunstâncias do caso concreto. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 

7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao 

pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período 

do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à 

questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi 

apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de 

prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos 

valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. 

VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. (REsp 1551968/SP, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/08/2016, DJe 06/09/2016) Trecho do voto do i. Min Relator: “ ... No que 

tange à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui 

entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual 

não causa, por si só, abalo moral indenizável. Nesse sentido, confiram-se 

os seguintes julgados, específicos sobre inocorrência de abalo moral em 

virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, litteris: CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE 

IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR. EXAME DAS PREMISSAS 

FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO 

STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O simples descumprimento contratual, por si, não 

é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma 

consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela 

sua gravidade. 2. A Corte local, para reformar a sentença e julgar 

procedente o pedido de indenização por danos morais, concluiu que o 

atraso na entrega do imóvel, de aproximadamente 9 (nove) meses, por si, 

frustrou a expectativa do casal de ter um lar, causando, 

consequentemente, transtornos por não ter domicílio próprio. Com efeito, o 

Tribunal de origem apenas superestimou o desconforto, o aborrecimento e 

a frustração da autora, sem apontar, concretamente, situação excepcional 

específica, desvinculada dos normais aborrecimentos do contratante que 

não recebe o imóvel no prazo contratual. 3. A orientação adotada na 

decisão agravada não esbarra no óbice contido no enunciado n. 7 da 

Súmula do STJ, tendo em vista que foram consideradas, apenas, as 

premissas fáticas descritas no acórdão recorrido. 4. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no REsp 1.408.540/MA, Rel. Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015) AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. 

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero 

descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de 

entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa 

ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos 

morais. 2. Na hipótese dos autos, a construtora recorrida foi condenada 

ao pagamento de danos materiais e morais, sendo estes últimos 

fundamentados apenas na demora na entrega do imóvel, os quais não 

são, portanto, devidos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no 

AREsp 570.086/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, DJe 27/10/2015) Excepcionalmente, em caso de atraso 

considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da 

ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia 

(cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre 

outros). No caso dos autos, porém, o atraso foi mínimo, de apenas três 

meses, pois o prazo para conclusão da obra se encerrara em setembro 

de 2011 (já computados os seis meses tolerância), e a efetiva conclusão, 

com a emissão do habite-se (cf. fl. 442), veio a ocorrer em dezembro do 

mesmo ano. ...” No caso concreto, o acórdão consignou que a obra 

deveria ter sido entregue no ano de 2011 e somente o foi no ano de 2014. 

Confira-se o trecho do voto condutor do acórdão recorrido: “ Na hipótese, 

repito, a incidência do dano moral se justifica diante da frustração na 

expectativa dos Apelados em residir no imóvel que adquiriram e que 

tiveram que aguardar por período que extrapolou lapso temporal razoável. 

Ou seja, os compradores firmaram contrato cuja entrega do imóvel deveria 

ocorrer no mês de Setembro/2011, e só receberam o bem em 2014.” 

Portanto, o caso em comento não se amolda à orientação que em caso de 

atraso mínimo não se configura o dano moral. Passo ao exame dos demais 

pressupostos de admissibilidade. Súmula 284 do STF A parte recorrente 

defende que não se caracterizou o dano moral no caso em tela. 

Entretanto, apesar de fundamentar o recurso nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional, não indica o dispositivo legal supostamente 

violado, limitando-se a alegar que o acórdão recorrido está em dissonância 

com julgados de outros tribunais acerca do tema. Na interposição do 

recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas 

com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto 

dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as 

circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a 

Súmula 284 do STF. A propósito: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. VIOLAÇÃO À SÚMULA 111/STJ. 

DESCABIMENTO. 2. CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA. ERRO. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 3. VALORES PAGOS. 

NÃO COMPROVAÇÃO. ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO 

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 4. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. A mera indicação dos 

dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e 

objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, 

não enseja a abertura da via especial, de modo que deve a parte 

recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu 

no caso em exame. A deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a 

abertura da instância especial e atrai a incidência, por analogia, do 

disposto no verbete sumular n. 284 do STF. (...) (AgInt no AREsp 

279.217/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016). (g. n.) PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A 

FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS 

DISSOCIADAS. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL 

VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR 

ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ARGUMENTOS 

INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. 

APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - A jurisprudência desta Corte 

considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar 

fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando 

razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de 

origem, assim como quando não aponta o dispositivo de lei federal violado 

pelo acórdão recorrido. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 

284/STF. V - O Agravante não apresentou argumentos suficientes para 

desconstituir a decisão recorrida. (...) (AgInt no REsp 1737581/DF, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

28/08/2018, DJe 04/09/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE 
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INFORMAÇÕES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. 

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RÉU ANTES 

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SÚMULA N. 330 DO STJ. 

IRRESIGNAÇÃO NA FORMA DE INTERVALO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. 

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. INVALIDADE DO 

PROCESSO A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO INCIDENTE DE INSANIDADE 

MENTAL. NÃO CABIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. FALTA DE 

REQUISITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. A falta de 

exatidão em relação ao artigo de lei afrontado, de maneira individualizada, 

enseja o reconhecimento da deficiência na fundamentação recursal. A 

parte, ao alegar a violação de dispositivo infraconstitucional, trouxe tal 

irresignação na forma de intervalo - arts. 513 ao 518 -, o que é 

veementemente rechaçado por essa Corte. Não cabe ao Superior Tribunal 

de Justiça, nessas circunstâncias, escolher quais artigos, entre aqueles 

indicados pelo agravante, foram, de fato, aviltados. Incidência da Súmula 

n. 284 do STF. [...] 6. Agravo regimental não provido.” (AgInt no AREsp 

475.098/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) Portanto, inadmissível o recurso, 

diante do óbice da Súmula 284 do STF. Ante o exposto, nego seguimento 

ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1000405-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR JOSE DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1000405-54.2016.8.11.0041 

(Id. 2941544). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

JAIR JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto 

com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra 

acórdão assim ementado (Id. 2436120): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

COM REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

– REJEITADA – URV – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – CORREÇÃO 

MONETÁRIA APLICADA PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR 

AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF 

– INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1 – Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. 2 - Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão 

de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016). 4 - Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante 

Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de 

repercussão geral. 5- Os honorários advocatícios devem ser apurados em 

liquidação de sentença, com base no § 3º, I do art. 85 do NCPC. 6 - Os 

valores que serão recebidos a título de diferenças no cálculo da URV 

possuem natureza salarial, sobre os quais deverão incidir os descontos 

de imposto de renda e de contribuição previdenciária.” Sem embargos de 

declaração. O recorrente defende a violação do artigo 22 da Lei nº 

8.880/94; artigo 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. 

Recurso tempestivo (Id. 3098427). Ausentes contrarrazões. É o relatório. 

Decido. Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Não foi 

verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se 

relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não 

há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não 

incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15. Passo 

ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. Decisão em 

conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ 

preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as ações de cobrança da 

diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, 

porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de 

regência das carreiras dos servidores. No acórdão impugnado ficou 

consignado que “(...) Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. (Id. 2785381) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 
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Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1000405-54.2016.8.11.0041 (Id. 2941618). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: JAIR JOSE DA SILVA Vistos etc. Trata-se 

de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, 

alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 

2436120): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO 

– PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – URV – 

APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO 

DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA 

PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E – 

REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO 

DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – 

Quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes 

da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas 

anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam à data da propositura 

(Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, 

que se renova mês a mês. 2 - Como nem todo servidor sofreu defasagem 

salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo 

necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 

– “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real 

para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação 

financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo 

Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz 

Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. 

Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). 4 - 

Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial – IPCA-E, a partir de 25/03/2015, consoante Tema 810 do 

Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. 5- Os 

honorários advocatícios devem ser apurados em liquidação de sentença, 

com base no § 3º, I do art. 85 do NCPC. 6 - Os valores que serão 

recebidos a título de diferenças no cálculo da URV possuem natureza 

salarial, sobre os quais deverão incidir os descontos de imposto de renda 

e de contribuição previdenciária.” Sem embargos de declaração. No 

presente recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 93, 

IX, da Constituição Federal, e 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 

3098427). Ausentes contrarrazões. É o relatório. Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. Nesse contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos 

servidores por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o 

termo final para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, 

novo prazo prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da 

ação. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu 

que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Pois bem.Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema 

Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se 

destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, 

mas sim estipulou um método para a conversão da moeda. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: (...) Assim, aqueles servidores que não recebiam seus 

salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam 

até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente 

amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual fazem jus à 

referida diferença. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o princípio da irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. (...) Assim, diante do 

reconhecimento do direito à percepção da diferença remuneratória, nem 

todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, 

mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma 

vez que o montante de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) não 

é fixo. Logo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal 

Federal, somente na liquidação de sentença por arbitramento é que será 

apurada a existência de eventual perda salarial, bem como o real 

percentual devido. (...) Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz 

Carlos da Costa, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a 

edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem 
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porventura obtido deverá ser absorvido”, razão pela qual, somente com a 

liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – 

Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do 

servidor.(Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 

19.07.2016). (...)”. Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido 

está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento 

do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). 

Tema 5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida 

aos servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos 

não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do 

CPC/15, em face da conformidade do acórdão recorrido com o julgamento 

dos recursos paradigma (Temas 5, 339 e 913), nego seguimento ao 

recurso extraordinário diante da sistemática de precedentes. Publique-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2018. Desa. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001073-80.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA OAB - MT7198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE MIRANDA LIMA OAB - MT13241-S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

LEOMAR LUCIO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto RODRIGO ZAMPOLI 

PEREIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID. n. 2338977): 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEVEDORA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA PARA 

HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL E RESERVA - DESNECESSIDADE - 

ASSEMBLEIA DE CRÉDITO GERAL JÁ REALIZADA - PLANO APROVADO - 

DEFINIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL DE QUE A HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITOS CONCURSAIS INCUMBE A CADA CREDOR - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se no juízo universal já foi realizada a assembleia geral de 

credores, homologado o plano de Recuperação Judicial da devedora e 

determinado que incumbe aos credores concursais o pedido de 

habilitação, não há como acolher pedido em sentido contrário, tendo em 

vista os preceitos insculpidos no art. 47 da Lei 11.101/2005. (TJ/MT – 

Quarta Câmara de Direito Privado – RAI nº 1002739-19.2017.8.11.0000, 

Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 06/06/2018) 

Opostos os Embargos de declaração de ID. n. 2451921, foram estes 

rejeitados pelo aresto de ID. n. 2697330, 2609139 e 2697325. Alega-se 

violação ao art.42 da Lei nº 11.101/2015; artigos 3º, 489, inciso II e 1.022, 

inciso II, todos do CPC/15; além de divergência jurisprudencial. Recurso 

tempestivo (ID. n. 2878009). Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. 
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n. 3126610. É o relatório. Decido. Não aplicação da sistemática de 

recursos repetitivos. Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal 

de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste 

recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de 

recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do 

CPC/15. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. 

Pressupostos satisfeitos. A partir de possível violação ao art.85, caput e 

§14, do CPC/15, e aos artigos 6º, §§ 3º e 7º, e, 83, inciso I, ambos da Lei 

Federal nº 11.101/2005, defende o causídico recorrente, em procedimento 

de cumprimento de sentença, a necessidade de ser expedida, pelo juízo 

que condenou a empresa recuperanda a pagar-lhe honorários 

advocatícios no importe de R$ 5.801,71, carta precatória direcionada ao 

juízo universal da recuperação para que este crédito seu seja habilitado 

na classe de verba alimentar e trabalhista, com a reserva da respectiva 

quantia pelo administrador judicial para posteriormente ser depositado no 

processo de cumprimento de sentença para execução de tais honorários, 

ainda que o plano de recuperação já tenha sido aprovado e homologado 

pelo referido juízo universal. Observa-se que houve o devido 

prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a 

incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além disso, a tese 

recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, 

mas defender a melhor interpretação jurisprudencial ao caso (não 

aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, 

nenhuma outra súmula impeditiva. Destaca-se, ainda, que o recorrente fez 

o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o 

disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1º do artigo 1.029 do 

CPC/15. Dessa forma, presentes todas as condições processuais 

necessárias, dou seguimento ao recurso, quanto à arguida afronta legal. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário 

interposto RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA com fundamento no artigo 102, III, 

alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID. 

n. 2338977): AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ENVIO DE CARTA 

PRECATÓRIA PARA HABILITAÇÃO NO JUÍZO UNIVERSAL E RESERVA - 

DESNECESSIDADE - ASSEMBLEIA DE CRÉDITO GERAL JÁ REALIZADA - 

PLANO APROVADO - DEFINIÇÃO PELO JUÍZO UNIVERSAL DE QUE A 

HABILITAÇÃO DE CRÉDITOS CONCURSAIS INCUMBE A CADA CREDOR - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se no juízo universal já foi realizada a 

assembleia geral de credores, homologado o plano de Recuperação 

Judicial da devedora e determinado que incumbe aos credores concursais 

o pedido de habilitação, não há como acolher pedido em sentido contrário, 

tendo em vista os preceitos insculpidos no art. 47 da Lei 11.101/2005. 

(TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI nº 

1002739-19.2017.8.11.0000, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, j. em 06/06/2018) Opostos os Embargos de declaração de ID. n. 

2451921, foram estes rejeitados pelo aresto de ID. n. 2697330, 2609139 e 

2697325. Alega-se violação à súmula 480 do STJ; ao princípio da 

instrumentalidade das formas; aos artigos 85, caput, e § 14, e 277, ambos 

do CPC/15, artigos 81, 82, 83 e 97 do CDC; artigo 186 do CTN; artigos 6º, §

§ 3º e 7º, 49, § 3º, e 83, inciso I, todos da Lei Federal nº 11.101/2005; 

artigos 1º, inciso III, 3º, inciso III, 5º inciso LXXVIII, 60, §4º, inciso IV, e, 93, 

inciso IX, da Constituição Federal. Recurso tempestivo (ID. n. 2878009). 

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 3205401. É o relatório. 

Decido. Sistemática de recursos repetitivos. É bem verdade que, ao 

apreciar o AI nº 791292 sob a sistemática de repercussão geral, o STF 

deu origem ao Tema 339, que conclui pela “Obrigatoriedade de 

fundamentação das decisões judiciais”. No caso, a despeito de o 

recorrente arguir afronta ao inciso IX do art.93 da CF – dispositivo 

constitucional que trata da necessidade de fundamentação das decisões 

judiciais – deixou de apontar de forma específica qual a conclusão ou 

determinação do aresto recorrido deixou de apresentar a devida 

fundamentação. Aliás, neste particular, as razões recursais mostram-se 

deficientes de fundamentação, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF, já 

que não apontam com clareza e coesão a deficiência da motivação do 

julgado. Assim, não há como realizar o exame da admissibilidade do 

presente especial com fundamento nos incisos I a III do art.1.030 do 

CPC/15. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. 

Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da 

interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição 

Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser 

objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de 

usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal 

tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A propósito: 

ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. [...] (STF RE 770821 RG/PB - PARAÍBA, Relator(a): Min. 

TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à suposta 

violação à súmula 480 do STJ; ao princípio da instrumentalidade das 

formas; aos artigos 85, caput, e § 14, e 277, ambos do CPC/15, artigos 81, 

82, 83 e 97 do CDC, artigo 186 do CTN; artigos 6º, §§ 3º e 7º, 49, § 3º, e 

83, inciso I, todos da Lei Federal nº 11.101/2005, o Recurso Extraordinário 

constitui via inadequada para a análise das referidas questões, o que 

obsta a sua admissão neste ponto. Deficiência de fundamentação. Súmula 

284 do STF. Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que 

as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, 

identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a 

controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria 

ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF. A 

propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 

AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 

DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 

INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO 

PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo 

regimental cujas razões não atacam os fundamentos da decisão 

agravada. Incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II - A 

questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por 

esta Corte no julgamento do ARE 675.505-RG e do ARE 748.371-RG. 

Essas decisões valem para todos os recursos sobre matéria idêntica, 

consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF e o art. 543-A, § 5º, do 

CPC, introduzido pela Lei 11.418/2006. III - Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - ARE 854545 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 

18-03-2015) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

COMPETÊNCIA DO RELATOR (CPC, ART. 557, CAPUT, E RISTF, ART. 21, § 

1º). ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO À 

CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM TEMPO DE 

SERVIÇO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, OCORRIDA 

ANTES DO ADVENTO DA EC 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 

FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. SENTIDO AMPLO. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO 

IMPROVIDO. [...] IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental 

que não se desincumbe do ônus de demonstrar as razões de 

inconformismo. Súmula 284 do STF. V - Agravo regimental improvido. (RE 

596672 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, 

julgado em 12/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 

20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) Dessa forma, quanto à alegação de 

ofensa aos artigos 1º, inciso III, 3º, inciso III, 5º inciso LXXVIII, 60, §4º, 

inciso IV, e, 93, inciso IX, da Constituição Federal, conclui-se pela 

inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os 

dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter 

demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como 

esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata 

compreensão da matéria apresentada. Ante o exposto, nego seguimento 

ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005069-07.2012.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO BORGES DA SILVA OAB - PR58647 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-A (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - MT18678 (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ARESTIDES MOUREIRA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT11858-O (ADVOGADO)

JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA OAB - MT17783O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto BANCO PAN S/A com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal, contra o acórdão assim ementado (ID. n. 1174303): RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE REQUERENTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO 

FEITO – DECURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO – AÇÃO EXTINTA – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – 

SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 

Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação 

alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 

485, III, do CPC. Se os honorários advocatícios foram fixados de acordo 

com os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo dele exigido, não há razão para serem alterados em 

via recursal. (TJ/MT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 

0005069-07.2012.8.11.0000 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES 

– j. em 27/06/2018) Opostos os Embargos de Declaração de ID. n. 

2597418, foram estes rejeitados no acórdão de IDs. ns. 3114279, 2820158 

e 3114269. Alega-se violação ao art.85, §2º, do CPC/15, bem como aos 

Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso tempestivo, 

conforme ID. n. 3301172. Contrarrazões no ID. n. 3531943. É o relatório. 

Decido. Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos. Não foi 

verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se 

relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não 

há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o 

disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC/15. Passo ao exame dos demais 

pressupostos de admissibilidade. Reexame de matéria fática. Súmula 7 do 

STJ. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do 

Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da 

interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de 

matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ. A suposta violação ao 

art.85, §1º, do CPC/15 está amparada na alegação de que a verba 

honorária arbitrada no equivalente a 10% do valor da causa é exorbitante, 

devendo ser reduzida de modo a adequá-la aos Princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. No entanto, para rever o entendimento 

firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos 

fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, 

conforme preconiza o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO 

NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 

283/STF. SUMULA 7 DO STJ. ART. 6º DO CPC DE 1973. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. AGRAVO 

INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6. O STJ possui firme o entendimento no 

sentido de que, quando o acórdão proferido é de cunho condenatório, 

devem os honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de 10% e o 

máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, 

do CPC de 1973, e em sede de recurso especial, não é possível rever os 

critérios adotados pelo julgador na fixação dos honorários advocatícios, 

por importar o reexame de matéria fático-probatória. A incidência da 

Súmula 7/STJ somente pode ser afastada quando o valor fixado for 

exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no caso dos autos. [...] (AgInt no 

AgInt nos EDcl no AREsp 1112079/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 21/08/2018, DJe 24/08/2018) 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. HOMICÍDIO 

CULPOSO. CONDENAÇÃO CRIMINAL. RESPONSABILIDADE DOS PAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 

INOVAÇÃO RECURSAL. NEGLIGÊNCIA COM A ARMA DE FOGO 

DEMONSTRADA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% DO 

VALOR DA CAUSA. PATAMAR RAZOÁVEL. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

NÃO PROVIDO. [...] 5. Esta Corte possui jurisprudência firmada de que, 

quando o acórdão proferido é de cunho condenatório, devem os 

honorários advocatícios ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º, do 

CPC/1973. 6. Constatado que os honorários de sucumbência foram 

fixados em patamar razoável, não sendo irrisórios nem exorbitantes, não 

compete a esta Corte Superior, em recurso especial, promover a revisão 

pretendida, ante a incidência da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno não 

provido. (AgInt no AREsp 440.967/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES 

(Desembargador convocado do TRF 5ª REGIÃO), Quarta Turma, j. em 

15/05/2018, DJe 21/05/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. 1. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE 

PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. IMPOSSIBILIDADE DE 

MAJORAÇÃO DA QUANTIA ARBITRADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. DANOS MORAIS. 3. 

COMPENSAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUES PÓS-DATADOS. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. ART. 

32 DA LEI N. 7.357/1985. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. 

SÚMULA 283/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 2. Somente será possível 

a revisão do valor estabelecido a título de honorários quando o valor se 

mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, 

diante da sua fixação com fundamento no art. 85 do Código de Processo 

Civil/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em 

conta a baixa complexidade da demanda (e-STJ, fl. 192). Incide, 

igualmente, o enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. [...]. (AgInt no AREsp 

1220166/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) Registre-se que está prejudicada 

a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 

105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ. Nesse 

sentido é o Enunciado 31 do CPVIP (Colégio Permanente de 

Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil): “Reconhecida a 

aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na 

alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o 

exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ 

do mesmo dispositivo”. (Enunciado nº 31 – CPVIP). Dessa forma, sendo 

insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste 

Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 

vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a 

admissão recursal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001877-48.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS TICIANEL (AGRAVANTE)

ESPÓLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICIANELLI (AGRAVANTE)

DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO)

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - SP60348-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA OAB - RJ142307-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IZELIA TICIANELI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto por DESTILARIA DE 

ÁLCOOL LIBRA LTDA nos autos da ação que move em face do BANCO 

SISTEMA S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (ID 3095957): 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – 

BANCO SISTEMA S.A. QUE É APENAS A NOVA DENOMINAÇÃO DO 

ANTIGO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. – DECISÃO QUE 

DETERMINOU INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE 

RESISTÊNCIA DO RÉU EM CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL – BANCO/RÉU 

QUE NÃO SE OPÔS OU RECUSOU OBEDIÊNCIA À DETERMINAÇÃO 
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JUDICIAL – NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL ANTES 

DO EFETIVO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. 

É fato público e notório que, durante o processo de liquidação extrajudicial, 

o Banco Bamerindus trocou de nome, passando a se chamar Banco 

Sistema, sendo certo que não houve cessão de crédito nos autos, mas 

apenas atualização do nome da parte. 2. O Banco/agravado em nenhum 

momento mostrou resistência ao cumprimento da determinação judicial, o 

que daria ensejo à incidência das astreintes, tanto é que, intimado para 

cumprir a decisão, apresentou documentos pertinentes aos caso, sendo 

que o comando judicial somente não foi efetivado até o momento porque, 

antes disso, é indispensável que haja conclusão dos trabalhos periciais, 

até porque em ação conexa, processada em apenso ao presente feio, foi 

determinada a revisão das cláusulas contratuais dos títulos a serem 

securitizados..” (Agravo e Instrumento, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018). 

Alega-se violação aos artigos 502, 507 e 508, todos do CPC/15. Recurso 

tempestivo (ID 3336268). Contrarrazões protocoladas (ID 3695205). É o 

relatório. Decido. Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos. 

Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema 

que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por 

consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, 

não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC/15. 

Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. Reexame 

de matéria fática. Súmula 7 do STJ. Nos termos do art. 105, III, da 

Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça 

cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, 

não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi 

Súmula 7/STJ. À suposta violação aos artigos 502, 507 e 508, todos do 

CPC/15, está amparada na assertiva de impossibilidade de cancelamento 

retroativo das astreintes, tendo em vista o descumprimento da 

determinação judicial para apresentação dos contratos bancários. 

Considerando que o acórdão teve fundamento no conjunto 

fático-probatório dos autos, incide sobre este ponto o óbice da Súmula 7 

do STJ, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito, vejamos (ID 

3080786): “(...) A determinação emanada pelo Juízo foi para que incidisse 

multa diária, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), caso o 

Banco/réu/agravado resistisse ao cumprimento da ordem judicial. 

Conforme se extrai da decisão agravada, assim como dos documentos 

que instruem o instrumento recursal, o Banco/agravado em nenhum 

momento mostrou resistência ao cumprimento da determinação judicial, o 

que seria o fato gerador da incidência das astreintes, tanto é que, intimado 

para cumprir a decisão, “a Instituição financeira (...) apresent(ou) às fls. 

1569 e seguintes os cálculos para liquidação de sentença, bem assim os 

aditivos de Alongamento das Dívidas (fls. 1570/1577 e fls. 1578/1585)”; o 

que se vê é que o comando judicial somente não foi efetivado até o 

momento porque, antes disso, é indispensável que haja conclusão dos 

trabalhos periciais, até porque em ação conexa, processada em apenso 

ao presente feio, foi determinada a revisão das cláusulas contratuais dos 

títulos a serem securitizados. (...).” No sentido é o entendimento do STJ: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 

DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MULTA DIÁRIA. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de 

prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua 

decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que 

entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 

2. Rever as conclusões do aresto atacado, quanto ao cabimento e ao 

valor da multa cominatória e à aplicação da multa por litigância de má-fé, 

demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, atraindo a 

aplicação da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no AREsp 418.270/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

09/06/2015, DJe 15/06/2015). Dessa forma, sendo insuscetível de revisão 

o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise 

da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal. Ante o 

exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007649-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN PICCO PALACIOS DE ANDRADE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1007649-34.2016.8.11.0041 

(Id. 3203617). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

JONATHAN PICCO PALACIOS DE ANDRADE Vistos etc. Trata-se de 

recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da 

Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 3053466): 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – 

AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM 

URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA 

DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRECEDENTES 

DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA PACIFICADA HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA - IPCA-E - 

OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o reconhecimento de 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a 

prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos 

que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês. 2. Como 

nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, 

o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido. 3. Não sendo líquida a sentença, a fixação 

do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando 

liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de 

Processo Civil. 4.[...]As condenações judiciais referentes a servidores e 

empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até 

julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção 

monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) 

agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; correção 

monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração 

oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 

1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. Recurso desprovido. 

6.Sentença parcialmente retificada.” Sem embargos de declaração. O 

recorrente defende a violação do artigo 22 da Lei nº 8.880/94; artigo 202 

do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Recurso tempestivo 

(Id. 3301775). Ausentes contrarrazões (Id. 3747628). É o relatório. Decido. 

Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do 

STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as ações de cobrança da 

diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, 

porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de 

regência das carreiras dos servidores. No acórdão impugnado ficou 

consignado que “(...) Quando há o reconhecimento de diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge 

tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a 

data da propositura (Súmula 85 do STJ), por se tratar de relação jurídica 

de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (...)”. (Id. 3053466) 

Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está 

em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme se 

extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. 

APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO 

OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO AUTOMÁTICA 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência firmada no 

Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 
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vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do 

disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo prescricional 

previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar de relação 

jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as prestações vencidas 

antes dos cinco anos anteriores à propositura da ação. Nesse sentido 

direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se aplica a prescrição do 

fundo de direito nas alterações salariais oriundas da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O Superior Tribunal de 

Justiça entende que o provimento de recurso interposto tem o condão de 

inverter de modo automático os honorários anteriormente fixados. 4. 

Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1576470/SP, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 

20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da Lei nº 8.880/94, 

conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser necessária a 

liquidação de sentença para apurar a existência ou não da efetiva 

defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1007649-34.2016.8.11.0041 (Id. 3203637). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: JONATHAN PICCO PALACIOS DE ANDRADE 

Vistos etc. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 

no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim 

ementado (Id. 3053466): “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL – 

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA. MÉRITO - CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV - APURAÇÃO DO PERCENTUAL 

E DA OCORRÊNCIA DA EFETIVA DEFASAGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA 

PACIFICADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85§ 4º, INCISO II DO CPC - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - IPCA-E - OBSERVÂNCIA NO TEMA 905/STJ - RECURSO 

DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.Quando há o 

reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão 

da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 

(cinco) anos que antecederam a data da propositura (Súmula 85 do STJ), 

por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a 

mês. 2. Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles 

que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de 

sentença para apuração do montante devido. 3. Não sendo líquida a 

sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II 

do Código de Processo Civil. 4.[...]As condenações judiciais referentes a 

servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: 

(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); 

correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de 

janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:juros de mora: 0,5% ao mês; 

correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: 

remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: 

IPCA-E. (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018) 5. Recurso 

desprovido. 6.Sentença parcialmente retificada.” Sem embargos de 

declaração. No presente recurso extraordinário, o recorrente alega 

violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 489, IV, do CPC/15. 

Recurso tempestivo (Id. 3301775). Ausentes contrarrazões (Id. 3747628). 

É o relatório. Decido. Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. 

Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da 

Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional 

não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena 

de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal 

Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A 

propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 
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Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) A Lei n 8.880/1994, que dispõe sobre o 

Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário e instituiu a 

Unidade Real de Valor, não se destinou a assegurar um aumento de 

remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para 

conversão da moeda. Insta salientar que JONATHAN PICCO PALACIOS DE 

ANDRADE é servidor efetivo, nomeado no cargo de Analista, nomeado em 

26.06.2014 (ID 1394631) O artigo 22 da referida norma, convencionou a 

forma em que os vencimentos dos servidores públicos seriam 

convencionados em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira-se: 

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...] Assim, aqueles 

servidores que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, 

por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigos 168 da 

Constituição Federal possivelmente sofreram uma defasagem 

remuneratória, razão pela qual fazem jus à referida diferença. Nesses 

casos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de 

que o Poder Executivo causou perdas aos seus servidores e membros, 

violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando fixou a URV 

do último dia do mês de competência como base para a conversão dos 

vencimentos. (...) No caso dos autos, embora reconhecido o direito à 

percepção da diferença remuneratória, não há como presumir que o 

prejuízo do servidor seria até 11,98%, pois o percentual pode ser variável, 

haja vista não ser possível aferir se houve a efetiva reestruturação das 

carreiras e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto 

tal circunstância demanda cálculo a ser apurado em liquidação de 

sentença. Desse modo, consoante entendimento do Supremo Tribunal 

Federal, somente com a liquidação da sentença é que se encontrarão os 

erros da conversão salarial em URV e que ainda são absorvidos pelos 

servidores do poder municipal nos dias atuais, inclusive depois da 

reestruturação de sua carreira. (...) Portanto, acaso o ente estadual tenha 

efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – 

URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por 

arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de 

evidência palmar. (...)”. Nesse contexto, constata-se que o acórdão 

recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o 

seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes 

(Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, 

se é devida aos servidores do Poder Executivo independentemente de 

seus proventos não estarem vinculados ao repasse do duodécimo, 

cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns recursos de idêntica 

controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 da sistemática de 

repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme 

disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso 

Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal 

entendeu que os servidores públicos que percebem remuneração no 

próprio mês de trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV 

no percentual de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de 

eventual diferença deve ser apurado com base em suposta inobservância 

dos critérios estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante 

ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do 

padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 
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reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009802-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INEDIO ARCARI (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA OAB - MT0018887A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 1009802-40.2016.8.11.0041 

(Id. 3204016). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

INEDIO ARCARI Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto com 

fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra 

acórdão assim ementado (Id. 3038177): “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA 

CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE 

DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA 

EM QUE OCORREU A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS 

SERVIDORES – ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE 

RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A 

REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA 

RESPECTIVAMENTE DO RE N. 870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 

1.492.221/PR (TEMA 905) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS 

QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que 

se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. 2. Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os 

servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder 

Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo 

pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 

16/12/2016) 3. Para a fixação do índice decorrente da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a 

reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o 

Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator 

Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 

85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 

19.07.2016). 4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento 

poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, 

bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de 

conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. 5. As verbas 

percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na 

conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza 

salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de 

Contribuição Previdenciária. 6. Quanto ao regime de atualização monetária 

incidente sobre as condenações em face das ações referentes à URV, 

aplica-se os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal 

até dezembro/2000, com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de 

janeiro/2001. 7. Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da 

citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/09). 8. Considerada a 

necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido e 

se devido da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários 

advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos 

do art. 85, § 4º, II, do CPC.” Sem embargos de declaração. O recorrente 

defende a violação do artigo 22 da Lei nº 8.880/94; artigo 202 do Código 

Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 20.910/32. Recurso tempestivo (Id. 

3295288). Ausentes contrarrazões (Id. 3758035). É o relatório. Decido. 

Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do 

STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, 

quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão 

recorrida”. In casu, o recorrente sustenta que as ações de cobrança da 

diferença resultante da conversão da moeda em URV estão prescritas, 

porquanto foram ajuizadas após 05 (cinco) anos da edição das leis de 

regência das carreiras dos servidores. No acórdão impugnado ficou 

consignado que “(...) Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se 

renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações 

referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme 

orientação consolidada na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de 

Justiça. (...)”. (Id. 3038177) Observa-se que o entendimento do órgão 

fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência 

pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo de direito, mas 

apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da 

ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo: “PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. 

URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. INVERSÃO 

AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante jurisprudência 

firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo 

prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as 

prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da 

ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se 

aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas 

da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso 

interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários 

anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 

1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser 

necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da 

efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 
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solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 

Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

1009802-40.2016.8.11.0041 (Id. 3204034). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: INEDIO ARCARI Vistos etc. Trata-se de 

recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 

3038177): “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL – URV – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO 

ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – DATA EM QUE 

OCORREU A REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – 

ORIENTAÇÃO DO STF – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA – ARTIGO 1º F DA LEI N. 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA 

PELA LEI N. 11.960/2009 – OBSERVÂNCIA RESPECTIVAMENTE DO RE N. 

870.947-SE (TEMA N. 810) E REsp N. 1.492.221/PR (TEMA 905) - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A 

SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. 

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, 

ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio 

anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na 

Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 

126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) 3. Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 4ª Câmara Cível, julgado em 19.07.2016). 4. Somente em 

liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta 

existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, 

decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, 

de 27 de maio de 1994. 5. As verbas percebidas por servidores públicos 

resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da 

URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à 

incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária. 6. 

Quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre as 

condenações em face das ações referentes à URV, aplica-se os índices 

previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal até dezembro/2000, 

com destaque para incidência do IPCA-E, a partir de janeiro/2001. 7. 

Quanto aos juros moratórios, estes incidirão a partir da citação, com os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação 

dada pela Lei nº 11.960/09). 8. Considerada a necessidade de ser 

apurado na liquidação da sentença o valor devido e se devido da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios devem ser 

definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do 

CPC.” Sem embargos de declaração. No presente recurso extraordinário, 

o recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e 

489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 3295288). Ausentes 

contrarrazões (Id. 3758035). É o relatório. Decido. Violação de lei 

infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da interpretação conjunta 

dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta 

a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na 

via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do 

STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a 

guarda da Constituição Federal. A propósito: “ADMINISTRATIVO. PLANO 

DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA 

EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). 

ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE 

VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio 

da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento 

Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de 

natureza infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, 

Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em 

relação à suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso 

extraordinário é via inadequada para a análise das respectivas questões, 

o que obsta a sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão 

geral. Tema 339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não 

explicitou qual o termo final termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. Nesse contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos 

servidores por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o 

termo final para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, 

novo prazo prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da 

ação. No julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu 

que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Inicialmente, insta dizer que a Lei Federal nº 

8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a 
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assegurar aumento salarial dos servidores públicos, mas, sim, estipulou 

um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para 

URV, assim estabelecendo: (...) Desse modo, os servidores que não 

recebiam seus vencimentos no último dia do mês é, possível a ocorrência 

de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, 

desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória. Por esta 

razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão 

correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de 

aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada 

por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto 

aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusive do 

Poder Executivo. (...) Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à 

incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na 

conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV). Quanto à 

apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele 

apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento. Da 

Incorporação do Índice na Reestruturação da Carreira e Apuração na 

Liquidação da Sentença Quanto à apuração na liquidação da sentença, as 

Cortes extraordinárias já têm entendimento consolidado de que somente 

na liquidação da sentença, poderá ser apurada a concreta existência de 

defasagem remuneratória, além do percentual devido. O próprio STF 

pronunciou em sede de Repercussão Geral (RE 561836, Relator Min. LUIZ 

FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, que nem todo servidor sofreu 

a defasagem, e mesmo aos que sofreram o percentual é variável, 

ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é 

necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a 

concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o índice 

devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, cujo limite máximo 

a ser alcançado é o percentual de 11,98%. (...) Além disso, ainda é 

preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do 

índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento 

em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público. Desse modo, consoante 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é na liquidação de 

sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial 

e qual o índice devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, 

cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%, como já 

afirmado alhures. (...) Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos 

da Costa, no Recurso de Apelação Cível nº 85268/2016, no caso de 

reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 

de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser 

absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que 

será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi 

devidamente aplicada à remuneração dos servidores. (...) Desse modo, 

somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve 

realmente a reestruturação da carreira dos servidores Apelantes, e se 

esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso 

de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes 

previstos na Lei nº 8.880/94. Assim, deve ser provido, neste ponto, o 

Apelo da Autora/Apelante, para determinar que a apuração de eventual 

defasagem, acaso constatada, da remuneração, além do índice, seja feita 

na liquidação da sentença por arbitramento. (...)”. Nesse contexto, 

constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a 

orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da 

sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 5. No tocante à diferença 

da conversão da URV, isto é, se é devida aos servidores do Poder 

Executivo independentemente de seus proventos não estarem vinculados 

ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o STF já devolveu alguns 

recursos de idêntica controvérsia, determinando seja aplicado o Tema 5 

da sistemática de repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 

561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do CPC/15. Com efeito, no 

julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 561.836/RN, Tema 5) o 

Supremo Tribunal Federal entendeu que os servidores públicos que 

percebem remuneração no próprio mês de trabalho possuem direito à 

diferença da conversão da URV no percentual de 11,98%. Para os demais 

servidores, o percentual de eventual diferença deve ser apurado com 

base em suposta inobservância dos critérios estabelecidos nos artigos 22 

e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a seguir transcrita: “EMENTA: 1) 

Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. 

Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e 

a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a 

matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 
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julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO SERGIO CRISPIM (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):
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VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO ESPECIAL Nº 0014515-12.2015.8.11.0041 

(Id. 2867740). RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDO: 

MAURO SERGIO CRISPIM Vistos etc. Trata-se de recurso especial 

interposto com fundamento no artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição 

Federal, contra acórdão assim ementado (Id. 2736170): “APELAÇÃO 

CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – 

URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – 

NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO 

PERCENTUAL POR LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARBITRAMENTO – 

REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – 

ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até 

aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a 

liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a 

fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade 

Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da 

carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 

10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz 

Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 

19.07.2016). 4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.” Sem 

embargos de declaração. O recorrente defende a violação do artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94; artigo 202 do Código Civil; e art. 1º do Decreto-lei nº 

20.910/32. Recurso tempestivo (Id. 2913134). Ausentes contrarrazões (Id. 

3763459). É o relatório. Decido. Decisão em conformidade com o STJ. 

Súmula 83 do STJ. A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do 

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se 

firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. In casu, o recorrente 

sustenta que as ações de cobrança da diferença resultante da conversão 

da moeda em URV estão prescritas, porquanto foram ajuizadas após 05 

(cinco) anos da edição das leis de regência das carreiras dos servidores. 

No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Nas demandas em que 

se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de 

errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a 

Súmula 85 do STJ. (...)”. (Id. 2736170) Observa-se que o entendimento do 

órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a 

jurisprudência pacífica do STJ de que não se opera a prescrição do fundo 

de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao 

ajuizamento da ação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo: 

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE 11,98%. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS. URV. APLICAÇÃO DA LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. HONORÁRIOS. 

INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Consoante 

jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de 

pedido de diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais 

para URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

incidência do disposto na Súmula 85/STJ. 2. No caso emprega-se o prazo 

prescricional previsto no Decreto 20.910/1932. No entanto, por se tratar 

de relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas as 

prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da 

ação. Nesse sentido direciona-se a Súmula 85 do STJ. Portanto, não se 

aplica a prescrição do fundo de direito nas alterações salariais oriundas 

da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor -URV. 3. O 

Superior Tribunal de Justiça entende que o provimento de recurso 

interposto tem o condão de inverter de modo automático os honorários 

anteriormente fixados. 4. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 

1576470/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 13/06/2017, DJe 20/06/2017). Quanto à suposta afronta ao artigo 22 da 

Lei nº 8.880/94, conforme mencionado, a Câmara julgadora entendeu ser 

necessária a liquidação de sentença para apurar a existência ou não da 

efetiva defasagem remuneratória ocasionada por eventual equívoco na 

conversão da URV, e, em que percentual. Com isso, observa-se que o 

entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência pacífica de que os servidores públicos sejam federais, 

estaduais, distritais ou municipais, inclusive do Poder Executivo, têm direito 

à eventual diferença decorrente da conversão de seus vencimentos em 

URV, a ser calculada, em fase de liquidação, com base na Lei nº 

8.880/1994, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito: 

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

PROFESSOR ESTADUAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 

CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. CONVERSÃO DA MOEDA. 

UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI 8.880/1994. COMPROVAÇÃO DE 

PREJUÍZO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se a 

existência do direito de servidor público estadual às diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para 

Unidade Real de Valor - URV pela incidência da Lei 8.880/1994. 2. A 

solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não 

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. Quanto ao alegado cerceamento 

de defesa, não há como aferir eventual ofensa aos mencionados 

dispositivos legais sem que se verifique o conjunto probatório dos 

presentes autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de 

escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na 

Súmula 7 do STJ, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame. 4. 

Quanto à prescrição, este Tribunal Superior firmou o entendimento de que, 

nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais 

decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, 

incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no 

quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de 

direito, ex vi do enunciado sumular 85/STJ. 5. A tese do recorrente está 

condicionada à definição do dia em que ocorrera o pagamento dos 

vencimentos do recorrido e à comprovação de efetivo prejuízo a este 

quando da conversão em URV. Desse modo, o acolhimento da pretensão 

recursal exige incursão no contexto fático-probatório deste processo, o 

que encontra óbice na Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de 

prova não enseja recurso especial’. 6. O STJ tem entendimento firmado de 

que eventual prejuízo remuneratório decorrente da conversão equivocada 

da moeda deve ser apurada em liquidação de sentença. 7. Agravo Interno 

não provido”. (AgRg no REsp 1577727/RJ, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016). 

Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à 

suposta afronta aos artigos 1º do Decreto nº 20.910/32 e 202 do Código 

Civil, bem como ao art. 22 da Lei nº 8.880/94, visto que os entendimentos 

expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as 

orientações sedimentada no STJ. Por fim, consigne-se que, embora a 
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Súmula nº 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada 

no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente 

aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado nº 16 

da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil: 

“Enunciado nº 16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial 

interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal”. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. 

Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do 

Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 

0014515-12.2015.8.11.0041 (Id. 2867740). RECORRENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO RECORRIDO: MAURO SERGIO CRISPIM Vistos etc. 

Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 

102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado 

(Id. 2736170): “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL POR LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA – ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – 

OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO 

LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, INCISO II DO CPC - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – 

Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças 

salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição 

alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao 

ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ. 2 – Como nem 

todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o 

percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para 

apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da 

conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser 

considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, 

consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 

561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa 

Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de 

Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). 4 – Não sendo líquida a 

sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente 

ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II 

do Código de Processo Civil.” Sem embargos de declaração. No presente 

recurso extraordinário, o recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da 

Constituição Federal, e 489, IV, do CPC/15. Recurso tempestivo (Id. 

2913134). Ausentes contrarrazões (Id. 3763459). É o relatório. Decido. 

Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Extrai-se da 

interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição 

Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser 

objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação 

de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como 

escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal. A propósito: 

“ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO 

BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA 

INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A 

controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de 

vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico 

Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza 

infraconstitucional. (...)” (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014). Assim, em relação à 

suposta violação ao artigo 489, IV, do CPC/15, o recurso extraordinário é 

via inadequada para a análise das respectivas questões, o que obsta a 

sua admissão neste ponto. Sistemática de repercussão geral. Tema 

339/STF. A partir da suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição 

Federal, o recorrente defende que o órgão fracionário não explicitou qual 

o termo final termo final da incorporação do percentual relativo à perda 

salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. Nesse 

contexto, aduz que, com a reestruturação das carreiras dos servidores 

por meio da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, ocorreu o termo final 

para a incorporação do referido índice, iniciando-se, assim, novo prazo 

prescricional, o qual já findara na ocasião da propositura da ação. No 

julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF concluiu que a 

Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o 

exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que 

sejam corretos os fundamentos da decisão. Confira-se a ementa do 

julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em 

recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa 

aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 

Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o 

acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações 

ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. 

Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, 

reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e 

autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 

(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 

23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 

12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 

RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n) No caso dos autos, do 

exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste 

Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o 

que está em consonância com o entendimento firmado no STF. Com efeito, 

constou do acórdão que “(...) Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, 

que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema 

Monetário Nacional e que instituiu a Unidade Real de Valor, não se 

destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, 

mas sim estipulou um método para a conversão da moeda. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: (...) Assim, aqueles servidores que não recebiam seus 

salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam 

até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente 

amargaram uma defasagem remuneratória, razão pela qual, fazem jus à 

referida diferença. Nesses casos, a jurisprudência dos Tribunais 

Superiores firmou-se no sentido de que o Poder Executivo causou perdas 

aos seus servidores e membros, violando o princípio da irredutibilidade de 

vencimentos quando fixou a URV do último dia do mês de competência 

como base para a conversão dos vencimentos. (...) Assim, diante do 

reconhecimento do direito à percepção da diferença remuneratória, 

assiste razão ao Estado de Mato Grosso, ora apelante, ao afirmar que 

nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, 

mesmo aqueles que a suportaram, o percentual pode ser variável, uma 

vez que o montante de 11,98% não é fixo. Logo, consoante entendimento 

firmado pelo Supremo Tribunal Federal, somente na liquidação de sentença 

por arbitramento é que será apurada a existência de eventual perda 

salarial, bem como o real percentual devido. (...) Ademais, como bem 

assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC nº 85268/2016, “no 

caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 

8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura 

obtido deverá ser absorvido”, razão pela qual, somente com a liquidação 

da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade 

Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor. (...)”. 

Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em 

conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do 

recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (Tema 339). Tema 

5. No tocante à diferença da conversão da URV, isto é, se é devida aos 

servidores do Poder Executivo independentemente de seus proventos não 

estarem vinculados ao repasse do duodécimo, cumpre ressaltar que o 

STF já devolveu alguns recursos de idêntica controvérsia, determinando 

seja aplicado o Tema 5 da sistemática de repercussão geral, cujo 

paradigma é o RE-RG 561.836/RN, conforme disposto no art. 1.030, II, do 

CPC/15. Com efeito, no julgamento do recurso Leading Case (RE-RG 

561.836/RN, Tema 5) o Supremo Tribunal Federal entendeu que os 

servidores públicos que percebem remuneração no próprio mês de 

trabalho possuem direito à diferença da conversão da URV no percentual 

de 11,98%. Para os demais servidores, o percentual de eventual diferença 

deve ser apurado com base em suposta inobservância dos critérios 

estabelecidos nos artigos 22 e 28 da Lei 8.880/94, consoante ementa a 

seguir transcrita: “EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão 

monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 

privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da 

Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 

6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O 

direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 
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liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à 

incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de 

liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI 

nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido 

em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, 

porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de 

remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial 

recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do 

servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 

obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o 

servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante 

necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será 

absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos 

no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 

10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem 

para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido 

Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo 

estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, 

porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual 

será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e 

declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 

de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, 

Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (g.n.) Adentrando ao caso 

concreto, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal determinou a 

liquidação de sentença para apurar a existência de eventual defasagem 

remuneratória ocasionada por suposto equívoco na conversão da URV e 

o seu percentual, em consonância com a orientação do STF. Dessa forma, 

o acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o 

entendimento do STF (Tema 5), o que igualmente obsta o seguimento do 

recurso pela sistemática de repercussão geral. Tema 913. Em relação à 

verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira de 

servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da 

incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da 

conversão do Cruzeiro Real em URV, o STF, no julgamento do ARE 

9.68.574 RG (Tema 913), concluiu pela natureza infraconstitucional da 

referida matéria, e, por consequência, declarou a ausência de sua 

repercussão geral. Confira-se a ementa do referido julgado: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL 

DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. 

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência 

ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, 

para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual 

relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em 

URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de 

repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada 

ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou 

reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. 

Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 

1.035 do CPC/2015”. (ARE 968574 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, 

julgado em 25/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 

09-09-2016 PUBLIC 12-09-2016). Nesse contexto, quanto à questão da 

aventada reestruturação da carreira dos servidores do Estado de Mato 

Grosso, impede-se o seguimento do recurso por ausência de repercussão 

geral (Tema 913). Dispositivo. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

1.030, I, “a”, e 1.040, I, ambos do CPC/15, por não haver repercussão 

geral quanto à verificação da ocorrência de reestruturação remuneratória 

da carreira de servidor público (tema 913), e em face da conformidade do 

acórdão recorrido com o julgamento dos recursos paradigmas (temas 5 e 

339), nego seguimento ao recurso extraordinário diante da sistemática de 

precedentes. Publique-se. Cumpra-se Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2018. 

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de 

Justiça
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RECURSO ESPECIAL Nº 2930844 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO HABEAS 

CORPUS Nº 1005399-83.2018.811.0000) RECORRENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECORRIDOS: João Celestino 

Corrêa da Costa Neto e Filinto Corrêa da Costa Júnior Vistos etc. Trata-se 

de Recurso Especial interposto com fundamento no artigo 105, III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, contra o acórdão assim ementado (Id. 

2645941): HABEAS CORPUS – DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS 

CRIMES DE OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS, 

DIREITOS OU VALORES PROVENIENTES DE DELITO ANTECEDENTE, 

PREVISTOS NA LEI DE LAVAGEM DE DINHEIRO – TRANCAMENTO DA 

AÇÃO PENAL CORRELATA – FALTA DE JUSTA CAUSA – 

EXCEPCIONALIDADE CONSTATADA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS 

DE AUTORIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS FRÁGEIS E INCONSISTENTES 

PARA SUSTENTAR A OPINIO DELICTI – IMPOSSIBILIDADE DE 

PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE BASE EMPÍRICA 

IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA A AUTORIZAR A PERSECUTIO 

CRIMINIS IN IUDICIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – 

BENEFÍCIO ESTENDIDO AO CORRÉU, DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 

580, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM CONCEDIDA PARA 

TRANCAR A AÇÃO PENAL. Não há justa causa para a instauração de 

persecução penal, se a acusação não tiver, por suporte legitimador, 

elementos probatórios mínimos, que possam revelar, de modo satisfatório 

e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios 

suficientes de autoria do crime. Não se revela admissível, em juízo, 

imputação penal destituída de base empírica idônea, ainda que a conduta 

descrita na peça acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito 

primário de incriminação. - Impõe-se, por isso mesmo, ao Poder Judiciário, 

rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, notadamente 
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sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a impedir que se 

instaure, contra qualquer acusado, injusta situação de coação processual. 

(STF - Inquérito n. 1.978-0, relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ de 

17 de agosto de 2007). Nos termos do art. 580, do Código de Processo 

Penal, torna-se imperiosa a extensão, de ofício, da ordem concedida neste 

mandamus ao corréu na mesma situação processual, visto que padecem 

do mesmo constrangimento ilegal. Ordem concedida. (Habeas Corpus nº 

1005399-83.2018.811.0000, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

16/07/2018) Alega-se violação aos artigos 41, 395, III, e 648, I, todos do 

CPP. Recurso tempestivo (Id. 2970396). Contrarrazões no Id. 3383962. É o 

relatório. Decido. Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de 

Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, 

por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos 

repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do 

CPC/15. Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade. 

Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ. Nos termos do art. 105, III, 

“a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de 

Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis 

federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, 

ex vi Súmula 7/STJ. In casu, ao apontar a violação aos artigos 41, 395, III, 

e 648, I, todos do CPP, o recorrente alega que a peça acusatória (i) fez 

ampla exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias; e 

(ii) foi instruída com provas da materialidade delitiva e indícios de autoria 

suficientes para o recebimento da denúncia, pelo que defende haver justa 

causa para a ação penal. Todavia, conquanto pretenda rever o 

entendimento do acórdão impugnado, quanto à ausência de suporte 

probatório mínimo capaz de demonstrar a justa causa para a ação penal, a 

análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, 

atraindo o óbice sumular acima mencionado. A propósito: AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO SEM A 

OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PERTINENTES. CRIME DE 

RESPONSABILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE 

AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO 

SOCIETATE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA 

SUMULA DESTA CORTE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO 

PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO 

ENUNCIADO N. 7/STJ. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. 1. A jurisprudência 

deste Sodalício orienta no sentido de não se exigir prova conclusiva 

acerca da autoria ou da materialidade delitiva para o recebimento da inicial 

acusatória. Contudo, é certo que se faz necessária a presença de lastro 

probatório mínimo para instauração da persecutio criminis, exatamente 

como no caso dos autos. 2. Na hipótese, devidamente demonstrada a 

existência de indícios de que os agravantes teriam agido de forma a 

propiciar o desvio de verbas públicas e fraudar o procedimento licitatório, 

porquanto, juntamente com outros corréus, teriam praticado a fraude 

denominada "jogo de planilha", a partir da qual, celebrado contrato 

administrativo com a administração por preço global inferior aos demais 

participantes do certame, teriam dado ensejo a realização de vários 

aditivos ao mesmo, com a justificativa de "atualizar" os valores 

teoricamente defesados, a fim de obter lucros em detrimento dos cofres 

públicos. 3. O aresto impugnado vai ao encontro da jurisprudência desta 

Corte no sentido de que "é possível a aplicação do princípio do in dubio pro 

societate no início da ação penal, pois havendo indícios mínimos de autoria 

e materialidade delitivas, permite-se a deflagração e a continuidade da 

persecução criminal, possibilitando-se ao Ministério Público comprovar o 

que alegado na peça vestibular durante a instrução probatória." (RHC 

54.186/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 

01/09/2015, DJe 11/09/2015). 4. Ademais, rever a conclusão da instância 

ordinária, quanto a ausência de justa causa para o início da ação penal, 

demandaria imprescindível reexame dos elementos coligidos nos autos, o 

que é incabível em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula n. 

7/STJ desta Corte. 5. Agravo a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

1032096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 

11/09/2018, DJe 19/09/2018) (g.n.) PENAL. PROCESSUAL PENAL. 

RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OPERAÇÃO ZELOTES. 

INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. 

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. 

REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO 

ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Não atende aos requisitos do art. 41 do CPP a 

peça acusatória que inclui o recorrido no rol dos denunciados pelo fato de 

ser presidente da instituição financeira, sem, contudo, especificar ações 

efetivamente praticadas a configurar o tipo penal previsto no art. 333 do 

CP. 2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige 

comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de 

causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo 

de autoria ou de materialidade. 3. Rejeitada a denúncia ante a ausência de 

lastro probatório mínimo para a persecução penal, a reversão das 

premissas adotadas pelo Tribunal de origem, demandaria a incursão no 

conjunto fático-probatório dos autos, inadmissível pela via do recurso 

especial, a teor da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial improvido. (REsp 

1726348/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

21/08/2018, DJe 03/09/2018) (g.n.) Dessa forma, sendo insuscetível de 

revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar 

o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise 

da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal. Ante o 

exposto, nego seguimento ao Recurso Especial. Publique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
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Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUEL LIMA COSTA OAB - MTA0019534 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

 

VICE-PRESIDÊNCIA PROCESSO Nº 1002765-85.2016.8.11.0000 RECURSO 

ESPECIAL (ID 2920755) RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO 

MATEUS LTDA. RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO 

Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no 

artigo 105, III, “c” da Constituição Federal, contra o acórdão assim 

ementado (ID 2702426): “E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REDE PARTICULAR. TRATAMENTO 

CUSTEADO PELO ESTADO. BLOQUEIO DE VALORES REMANESCENTES E 

TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO HOSPITAL. IMPOSSIBILIDADE. 

DISCORDÂNCIA DO TITULAR DA AÇÃO. LIMITE SUBJETIVO DA LIDE. 

REMESSA DO PEDIDO ÀS VIA ORDINÁRIAS. RECURSO IMPROVIDO. 1 - 

Submissão do paciente ao procedimento cirúrgico recomendado, 

garantindo-lhe a assistência médica pós-operatório em qualquer unidade 

de Saúde vinculada ou credenciado ao SUS ou, na falta de vaga no SUS, 

disponibilize às suas expensas a necessária cirurgia em Unidade de 

Saúde particular2 - Bloqueio do valor informado no orçamento, não 

podendo o hospital, deliberadamente, acrescentar valores 

complementares.3 - Ilegitimidade do hospital para pleitear a 

complementação de valores nos autos da ação civil pública, na qual, o 

Ministério Público Estadual, manifestou-se no sentido de que o pedido deve 

ser formulado em ação própria, sendo esse o titular da ação e do titulo 

executivo. (GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 

19/07/2018)” A parte recorrente defende a divergência jurisprudencial na 

interpretação do artigo 113 do CPC/15. Contrarrazões (ID 2702426). É o 

relatório. Decido. Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos. 

Não foi encontrado nenhum tema afetado no STJ que se relacione às 

questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há incidência 

da sistemática dos Recursos Repetitivos no caso concreto (art. 1.030, I, 

“b”, CPC/2015). Passo ao exame dos demais pressupostos de 

admissibilidade. Dissídio Jurisprudencial. Ausência de Cotejo Analítico. O 

conhecimento do recurso especial fundado na alínea “c” do artigo 105, 

inciso III, da Constituição Federal, exige a demonstração analítica da 

divergência jurisprudencial invocada por intermédio da transcrição dos 

trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da indicação das 

circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, 
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sendo insuficiente a mera reprodução de ementas ou votos dos 

precedentes. A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu 

que, “Para a comprovação da alegada divergência jurisprudencial, deve a 

recorrente provar o dissenso por meio de certidão, cópia autenticada ou 

pela citação do repositório, oficial ou credenciado, em que tiver sido 

publicada a decisão divergente, mencionando as circunstâncias que 

identifiquem ou assemelhem os casos em confronto, nos termos dos arts. 

541, parágrafo único, do CPC, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça” (REsp 1243183/RS, 5ª Turma, Rel. Min. 

Ribeiro Dantas, DJe 28/03/2016). A divergência jurisprudencial, portanto, 

“deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as 

circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, 

com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a 

transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de 

bem caracterizar a interpretação legal divergente” (AgRg no REsp 

1561109/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 17/12/2015, DJe 05/02/2016). (g.n.) Nesse sentido os seguintes 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 

HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ. 1. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo 

analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 2. 

O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do 

STJ não merece reforma. 3. Agravo interno no agravo em recurso 

especial não provido.” (AgInt no AREsp 634.074/SP, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. 

REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO 

CABIMENTO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI 

Nº 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.931/2004. 

DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA Nº 

284/STF. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. 1. A notificação extrajudicial 

realizada e entregue no endereço do devedor é válida quando realizada 

por Cartório de Títulos e Documentos de outra comarca, mesmo que não 

seja aquele do domicílio do devedor. Precedentes. 2. Rever questão 

decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra 

no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A 

jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 

1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, 

consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará 

com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e 

vincendas da dívida. 4. Se nas razões de recurso especial não há sequer 

a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a 

consequente demonstração da eventual ofensa à legislação 

infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 

284 do Supremo Tribunal Federal. 5. A divergência jurisprudencial, nos 

termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e do art. 255, § 1º, do 

RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com 

a transcrição dos julgados que configurem o dissídio, a evidenciar a 

similitude fática entre os casos apontados e a divergência de 

interpretações, o que não restou evidenciado na espécie. 6. Agravo 

regimental não provido.” (AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)” (g.n.) Consta dos autos que o Ministério 

Público Estadual propôs ação civil pública de obrigação de fazer contra o 

ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL, com o fim de 

compeli-los a realizar o procedimento cirúrgico de Atroplastia do Quadril, 

no paciente TEODOSIO MELEK, seja pela rede pública (SUS), ou ainda em 

hospital particular. A cirurgia foi realizada no Hospital e Maternidade São 

Mateus Ltda., e o valor do procedimento constante dos orçamentos 

apresentados pela parte foi devidamente bloqueado e transferido ao 

nosocômio. Por sua vez, o Hospital São Mateus ingressou como terceiro 

interessado nos autos, e requereu novo bloqueio das contas do Estado de 

Mato Grosso, sob o argumento de que restou o valor remanescente de R$ 

9.179,79 (nove mil cento e setenta e nove reais e setenta e nove 

centavos), relativo à cirurgia. O juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, 

sob o fundamento de que qualquer valor remanescente deve ser pleiteado 

em ação própria, o que motivou a interposição de agravo de instrumento, o 

qual foi desprovido. No presente recurso especial, o recorrente alega a 

divergência jurisprudencial na interpretação do artigo 113 do CPC/15, sob 

o argumento de que pode figurar como parte na lide, porque defende a 

pretensão que constitui o objeto da relação jurídico-processual. Alegou 

ainda, que o interesse do hospital privado vai muito além da obrigação 

determinada (internação do paciente), eis que contra este são impostas 

cominações de prisão pelo crime de desobediência, aplicação de multa 

diária, obrigação de prestação de contas, entre outras, justificando-se sua 

habilitação para recebimento de intimações, notificações, publicações e 

outras comunicações de estilo, especialmente para possibilitar a 

representação por meio de advogados. Todavia, verifica-se que a parte 

recorrente não realizou o devido cotejo analítico, tão somente defendeu a 

divergência jurisprudencial na interpretação do artigo 113 do CPC/15, 

transcrevendo uma única ementa de outro tribunal pátrio relativo à 

possibilidade de o Hospital requerer a sua inclusão no feito como terceiro 

interessado, sem, contudo, demonstrar a identidade fática daquela 

situação com o caso concreto, especialmente diante da comprovada 

quitação dos valores constantes de orçamentos juntados aos autos, o que 

impede o conhecimento do suposto dissídio jurisprudencial. Por essa 

razão, na falta de cumprimento pela parte recorrente do disposto no artigo 

1.029, § 1º, do CPC/2015, combinado com o artigo 255, e parágrafos, do 

RISTJ, aplica-se a Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe 

"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua 

fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." Ante 

o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 15 de outubro de 2018. Desembargadora MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça VICE-PRESIDÊNCIA 

PROCESSO Nº 1002765-85.2016.8.11.0000 RECURSO ESPECIAL (ID 

2920749) RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA. 

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO Vistos etc. 

Constata-se, de plano, que em 07/08/2018 foi interposto o Recurso 

Especial sob o ID 2920755 às 09h:46min e, na mesma data o presente 

recurso (ID 2920749), às 09h48min. Com efeito, é inviável que a parte 

ofereça dois recursos idênticos contra a mesma decisão, sob pena de 

afronta ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que é vedada a 

interposição simultânea ou cumulativa de mais de um recurso visando à 

impugnação do mesmo ato ou manifestação judicial. Além disso, com a 

interposição do primeiro recurso, ocorreu a preclusão consumativa do ato, 

não sendo possível, neste contexto, a apresentação de novo recurso pela 

parte. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 

DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO 

CONSUMATIVA. RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADO NA ALÍNEA "C". 

NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AO QUAL FOI DADA 

INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 

7/STJ. SÚMULA 393/STJ. SÚMULA 83/STJ. 1. Quando há interposição de 

dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o 

primeiro poderá ser submetido a análise, em face da preclusão 

consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a 

interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão 

judicial. 2. A decisão deve ser mantida, seja por ausência de impugnação 

ao principal fundamento da decisão ora agravada, qual seja, incidência da 

Súmula 284/STF, porquanto o recorrente fundamentou a interposição do 

recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional e furtou-se a 

indicar qual dispositivo de lei teve interpretação divergente à dada por 

outro tribunal, o que por si só atrai a incidência da Súmula 182/STJ; seja 

porque inafastável incidência da Súmula 7/STJ ao caso dos autos, porque 

entendimento diverso ao da Corte de origem quanto à impropriedade da via 

eleita demandaria a incursão no contexto fático dos autos. Agravo 

regimental improvido.” (AgRg no AREsp 808.227/RS, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 

14/12/2015) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS RECURSOS OPOSTOS 

CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO 

CABIMENTO. PLEITO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE 

ADMISSIBILIDADE DE RECURSO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE IMPONHA AOS MEMBROS 

DESTA CORTE A SUSPENSÃO DOS RECURSOS QUE JÁ SE ENCONTRAM 
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NO STJ EM TAL CASO. 1. Revela-se defeso a interposição simultânea de 

dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o 

princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Depreende-se do art. 535, I e II, 

do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando 

constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em 

ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 3. Os embargos de 

declaração não se prestam ao simples reexame de questões já 

analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 4. A 

suspensão prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil somente é 

dirigida aos Tribunais locais, não abrangendo os recursos especiais já 

encaminhados ao STJ. 5. Embargos de declaração de fls. 472-476 

rejeitados. Embargos de declaração de fls. 477-481 não conhecidos.” 

(EDcl no AgRg no REsp 1393205/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 17/12/2013) Diante do 

exposto, não conheço o presente recurso (ID 2920749). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 17 de outubro de 2018. Desembargadora 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO Vice-Presidente do Tribunal de Justiça

Secretaria Auxiliar da Vice-Presidência

Intimação do Vice-Presidente

 
Protocolo Número/Ano: 89952 / 2018

RAI AO STJ Nº 89952/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

165260/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

AGRAVANTE(S) - EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA E OUTRO(s) (Advs: 

Dr(a). CLEITON FILGUEIRA SALES - OAB 23929/O/MT), AGRAVADO(S) - 

CELSO GARCIA CID NETO E OUTRO(s) (Advs: Dr(a). CAIO CÉSAR 

MANOEL - OAB 17799/MT, Dr. JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB 3284-b/mt, 

Dr(a). TAILOR HENRIQUE SOUZA - OAB 21916/O/MT)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 94867 / 2018

RAI AO STJ Nº 94867/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

17409/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE DIAMANTINO 

AGRAVANTE(S) - SALETE BOMFANTI E OUTRO(s) (Advs: Dr. PÉRICLES 

LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB 6005-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - BANCO DO BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). CAROLINA 

PEREIRA TOMÉ WICHOSKI - OAB 18603-b/mt, Dr(a). LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB 16691-a/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 95510 / 2018

RAI AO STJ Nº 95510/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

30281/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

AGRAVANTE(S) - SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

(Advs: Dr. DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB 

13245-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - LAUDELINO PATRICIO 

(Advs: Dr(a). KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB 13451/MT, Dr(a). 

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - OAB 

11.674-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 85907 / 2018

PETIÇÃO Nº 85907/2018 (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 

111360/2016 - CLASSE: CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. 

MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

900001130), INTERESSADO/APELADO - MARLI TIAGO BRANDÃO (Advs: 

Dr(a). ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - OAB 18314-O/MT)

Intimação ao subscritor da petição, Dr.(a) André Ricardo 

Lemes da Silva, OAB/SP 156.817 , para retirar a peça, no 

prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do 

parágrafo único, do artigo 5º, da OS 01/2015/VICE-PRES.

 

Protocolo Número/Ano: 86548 / 2018

PETIÇÃO Nº 86548/2018 (APELAÇÃO 105341/2015 - CLASSE: CNJ-198) 

COMARCA DE CÁCERES

APELANTE(S) - SEBASTIANA FERREIRA (Advs: Dr. JAIME SANTANA 

ORRO SILVA - OAB 6072-B/mt), APELADO(S) - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS (Advs: Dr(a). JONAS GIRARDI RABELLO - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB 9001420/MT)

Intimação ao subscritor da petição, Dr.(a) Jaime Santana Orro 

Silva, OAB/MT 6.072/B, para retirar a peça, no prazo de 30 

dias, sob pena de arquivamento, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 5º, da OS 01/2015/VICE-PRES.

 
Protocolo Número/Ano: 87257 / 2018

PETIÇÃO Nº 87257/2018 (APELAÇÃO 92914/2017 - CLASSE: CNJ-198) 

COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S) - APARECIDO DONIZETE PINTO (Advs: Dr. TIAGO MATHEUS 

SILVA BILHAR - OAB 13412-A/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

VIANA TRANSPORTES DE DIESEL LTDA (Advs: Dr(a). JANAINA MARIA 

TOMADON ROMAGNOLI - OAB 9373/O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao subscritor da petição, Dr.(a) Bruna Ortiz Pereira, 

OAB/MT 24.780/O , para retirar a peça, no prazo de 30 dias, 

sob pena de arquivamento, nos termos do parágrafo único, do 

artigo 5º, da OS 01/2015/VICE-PRES.

 
Protocolo Número/Ano: 91526 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 91526/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 78076/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). DÉBORA 

LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

6224-O/MT), EMBARGADO - NEI RAMÃO DE SENA SANTOS (Advs: Dr(a). 

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - OAB 5433/MT, Dra. TRIANA 

CAMPANA MICHELIS - OAB 5277/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 90437 / 2018

PETIÇÃO Nº 90437/2018 (APELAÇÃO 21820/2015 - CLASSE: CNJ-198) 

COMARCA DE ITIQUIRA

APELANTE(S) - JUVENILIA PARREIRA BRITO E OUTRO(s) (Advs: Dr. 

ODAIR DONIZETE RIBEIRO - OAB 9935-a/mt), APELADO(S) - MUNICÍPIO DE 

ITIQUIRA (Advs: Dr. RONALDO DE CARVALHO - OAB 3616-B/MT)

 

Intimação ao subscritor da petição, Dr. ODAIR DONIZETE 

RIBEIRO - OAB/MT 9935-A, para retirar a peça, no prazo de 

30 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do parágrafo 

único, do artigo 5º, da OS 01/2015/VICE-PRES.

 
Protocolo Número/Ano: 19394 / 2018

RAI AO STJ Nº 19394/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

168853/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Advs: Dra. 

ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB 10133/mt, Dr. FERNANDO 

AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB 7627-a/mt), AGRAVADO(S) - 

FELIPE OLIVEIRA DA VEIGA (Advs: Dr(a). PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB 18219/mt)

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 95701 / 2018

RAI AO STJ Nº 95701/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

129372/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL AGRAVANTE(S) - 

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A. (Advs: Dr. FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB 12903/mt, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA 

- OAB 8184-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - IZIDORIO FERREIRA 

DA SILVA (Advs: Dr. WILSON MOLINA PORTO - OAB 12790-a/mt, Dr(a). 
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OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 93394 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 93394/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 136558/2017 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

RECORRENTE(S) - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE (Advs: Dr(a). 

ANDRESSA SANTANA DA SILVA - PROCURADORA DO MUNICÍPIO - OAB 

21788/MT, Dr(a). GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - OAB 12684-B/MT), 

RECORRIDO(S) - MIRIAN JUDITH MATTEI FORNARI (Advs: Dr(a). HERMES 

FELICIANO DE DEUS NERY - OAB 13849/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 93460 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 93460/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 5546/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(S) - R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA (Advs: 

Dr(a). EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB 13699/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - JOÃO ADELAR KONZEN (Advs: Dr. JONAS JOSÉ 

FRANCO BERNARDES - OAB 8247-b/mt, Dr(a). MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB 17.976/mt, Dr. RICARDO LUIZ HUCK - OAB 5651/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 93462 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 93462/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 5548/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE SINOP

RECORRENTE(S) - R. C. COELHO FOMENTO MERCANTIL LTDA (Advs: 

Dr(a). EDUARDO MARQUES CHAGAS - OAB 13699/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - JOÃO ADELAR KONZEN (Advs: Dr. JONAS JOSÉ 

FRANCO BERNARDES - OAB 8247-b/mt, Dr(a). MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB 17.976/mt, Dr. RICARDO LUIZ HUCK - OAB 5651/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 93720 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 93720/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 130876/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - RENATA CORTESE DE OLIVEIRA (Advs: Dra. DANIELE 

IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB 6057/MT, Dr(a). 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB 17.147/MT), RECORRIDO(S) - 

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA - HOSPITAL ALBERT 

EINSTEIN (Advs: Dr(a). LILIAN REGINA DOS SANTOS CAETANO SIQUEIRA 

- OAB 244969/SP, Dr(a). TATIANA MARIA PAULINO DE SOUSA - OAB 

208.032/SP, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO(A) - ESPÓLIO DE JOSÉ 

THOMAZ DE OLIVEIRA NETO E OUTRA(s) (Advs: Dr. CARLOS REZENDE 

JÚNIOR - OAB 9059/MT, Dra. DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB 6057/mt, Dr(a). JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB 

17.147/mt, Dra. PAOLA REZENDE BEJARANO - OAB 22309/ MT, Dr(a). 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB 24395/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 94616 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 94616/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 132022/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE ITIQUIRA

RECORRENTE(S) - MUNICÍPIO DE ITIQUIRA (Advs: Dr(a). SIDRIANA 

GIACOMOLLI VELASCO - PROCURADORA DO MUNICÍPIO - OAB 

6.216/MT), RECORRIDO(S) - MARIA RITA INÁCIO DOS SANTOS (Advs: 

Dr(a). LAYANE INÁCIO PARREIRA - OAB 20241-O/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 95480 / 2018

RAI AO STJ Nº 95480/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 

57265/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S) - JOSÉ RICARDO OLIVEIRA (Advs: Dr. WILSON MOLINA 

PORTO - OAB 12790-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), AGRAVADO(S) - PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (Advs: Dr. FAGNER DA 

SILVA BOTOF - OAB 12903/MT, Dr. RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB 8184-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em ) 

contrarrazões no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 75433 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 75433/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 98307/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES

RECORRENTE(S) - CLÓVIS AUGUSTO DA SILVA TAQUES E OUTRO(s) 

(Advs: Dr. ADEMIR JOEL CARDOSO - OAB 3473-a/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - LIZEU VILLALVA VELASQUES (Advs: Dr. THIAGO DE 

ABREU FERREIRA - OAB 5928/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 92328 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 92328/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 9179/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

APELANTE(S) - DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA (Advs: Dra. 

ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - OAB 6120/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

APELADO(S) - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A. (Advs: Dr(a). 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB 177342/SP, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 93166 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 93166/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 36953/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - RUY DE SOUZA GONÇALVES (Advs: Dr(a). RUY DE 

SOUZA GONÇALVES - OAB 12133/mt), RECORRIDO(S) - BANCO DO 

BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - 

OAB 21387-b/mt, Dr. ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB 3770/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

 
Protocolo Número/Ano: 93704 / 2018

REC. ESPECIAL Nº 93704/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 18896/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

RECORRENTE(S) - WILSON MOLINA PORTO (Advs: Dr. ALEXANDER 

FERREIRA DE SANTANA - OAB 10138/mt), RECORRIDO(S) - OLINDA 

ALVES DA SILVA (Advs: Dr. CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - 

OAB 11383/mt)

Intimação ao(s) recorrido(s) para apresentar(em) contrarrazões 

no prazo legal.

Decisão / Intimação do Vice-Presidente

Protocolo Número/Ano: 56746 / 2018 REC. EXTRAORDINÁRIO Nº 

56746/2018 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 80008/2017 - 

CLASSE: CNJ-417) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ARTHUR 

MOURA DE OLIVEIRA (Advs: Dr. SEBASTIAO DA SILVA GREGORIO - OAB 

1752/MT), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: (...) Portanto, não havendo elementos suficientes para a 

concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.

Intimação: Ao recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o 

recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

 
Protocolo Número/Ano: 93339 / 2018 REC. ESPECIAL Nº 93339/2018 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 130 de 206



(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 130869/2017 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA CAPITAL RECORRENTE(S) - ROSELAINE PEREIRA 

DA SILVA (Advs: Dr. CLAUDISON RODRIGUES - OAB 9901/MT, Dr(a). 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB 16216-MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - CLARO S.A. (Advs: Dr(a). EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB 13.431-B/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Despacho: Tendo em vista que sequer há nos autos 

fundamentos acerca do alegado pedido de efeito suspensivo, 

consoante dispõe o artigo 1.029, § 5º, do CPC/15(...)

Intimação: (...) a parte recorrida para apresentar contrarrazões 

ao recurso especial no prazo legal.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Protocolo Número/Ano: 93370 / 2018 REC. ESPECIAL Nº 93370/2018 

(INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 60631/2017 - CLASSE: 

CNJ-198) COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS RECORRENTE(S) - 

ESPOLIO DE WALTER DE SOUZA E SILVA E OUTRO(S) (Advs: Dr(a). 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB 18293/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

RECORRIDO(S) - BANCO DA AMAZÔNIA S. A. (Advs: Dra. ELISANGELA 

HASSE - OAB 8689/mt, Dr(a). EDSON LUIZ PERIN - OAB/MT 8804, 

OUTRO(S))

Despacho: Tendo em vista que sequer há nos autos fundamentos acerca 

do alegado pedido de efeito suspensivo, consoante dispõe o artigo 1.029, 

§ 5º, do CPC/15(...) 

Intimação: (...) a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao recurso 

especial no prazo legal.

Ass.: EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO 

(VICE-PRESIDENTE)

Diretoria Geral

Portaria Presidência

PORTARIA N. 1.333/2018-PRES

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais e institucionais, com 

fundamento no inciso II, do art. 290 do Regimento Interno do TJMT,

 Considerando a expedição, pelo Exmo. Governador do Estado de Mato 

Grosso, do Decreto Estadual nº 1.318, de 21 de dezembro de 2017, que 

divulga os feriados e pontos facultativos de 2018 nas repartições públicas 

do Estado,

 RESOLVE:

Art. 1º Declarar ponto facultativo no dia 19.11.2018 (segunda-feira), em 

virtude do feriado estadual do dia 20.11.2018 (terça-feira) - Dia da 

Consciência Negra.

 Art. 2º Prorrogar, para o primeiro dia útil subsequente, os prazos 

processuais cujo início ou vencimento ocorrerem no dia 19.11.2018, nos 

termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC.

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 P. R. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO,

 Presidente do Tribunal de Justiça.

PORTARIA N. 1343/2018–PRES

 Lota servidor na Central de Processamento Eletrônico (CPE).

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições institucionais e legais, e tendo em 

vista o que consta no inciso II, do art. 290 do Regimento Interno do TJMT;

 CONSIDERANDO a Resolução n. 219/2016, do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, que dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos 

em comissão e funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de 

Primeiro e Segundo Graus;

CONSIDERANDO os resultados obtidos em decorrência da aplicação dos 

comandos insculpidos na Resolução n. 219/2016-CNJ, que evidenciaram a 

ausência de equalização na distribuição de servidores de Primeiro e 

Segundo Graus;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, art. 4º e § 2º do art. 22, todos da 

Resolução n. 219/2016-CNJ;

 CONSIDERANDO o comando do art. 4º da Resolução n. 8/2017/DTP, 

divulgada no DJE de 2-10-2017, edição n. 10113;

 CONSIDERANDO a Portaria n. 382/2014-PRES, de 2-10-2014, 

disponibilizada no DJE de 8-10-2014, edição n. 9394, que regulamenta, no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplina o banco 

de horas e a utilização dos créditos;

CONSIDERANDO o teor do e-mail de 29-10-2018, protocolizado sob o n. 

0096337-44.2018,

 RESOLVE:

Art. 1º Lotar na Central de Processamento Eletrônico (CPE), por interesse 

público, com efeitos a partir da publicação, a servidora MARCELA 

CARDOSO ALVES DE SOUZA, matrícula 38136, para atuar nas atividades 

de apoio ao julgamento (serviços de gabinete) e à gestão dos serviços de 

secretaria (como expedição de documentos e movimentação de 

processos), das Unidades Judiciárias de Primeiro Grau definidas pela 

Corregedoria-Geral da Justiça.

Art. 2º A servidora , lotada na Central de Processamento Eletrônico (CPE) , 

deverá registrar o ponto eletrônico, consoante disposição contida no art. 

2º da Portaria n. 382/2014-PRES, de 2-10-2014, sob a gestão de servidor 

indicado pela Corregedoria-Geral de Justiça.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO,

Presidente do Tribunal de Justiça

Coordenadoria Judiciária

Primeira Câmara de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012727-64.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO FERREIRA NOGUEIRA (AGRAVANTE)

JADIRA ALVES DE MELO (AGRAVANTE)

OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO (AGRAVANTE)

LILIANE SOARES EVANGELISTA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AFFONSO SILVEIRA OAB - MG110221 (ADVOGADO)

SILVIO BEZERRA DA SILVA OAB - GO10648 (ADVOGADO)

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT20744-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EURIPEDES DE SOUZA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012727-64.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012748-40.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZANA BAPTISTA GUSMAO OAB - MT4062-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARROZ SUPREMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012748-40.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012753-62.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS SOARES DE JESUS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE CRISTINA REIS FRIAS (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012753-62.2018.8.11.0000 – Classe: 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012758-84.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012758-84.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012765-76.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAZA PRESTACAO DE SERVICOS E EVENTOS EIRELI (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012765-76.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JOÃO FERREIRA FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012768-31.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (AGRAVANTE)

BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (AGRAVANTE)

BIPAR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (AGRAVANTE)

BIPAR ENERGIA S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SVERSUT ACOSTA OAB - MT9634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012768-31.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012773-53.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DIAS (AGRAVANTE)

R DIAS REFRIGERACAO - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT57439-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO CAVALCANTE CUSTODIO (AGRAVADO)

S. C. CUSTODIO & CIA. LTDA - ME (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012773-53.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012779-60.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVIO FRICK (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - MT7542-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER TRABACHIN (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012779-60.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1003650-31.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT9344-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDO OSCAR MACHRY (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBE VIVIANE MACHRY OAB - MT11820/O (ADVOGADO)

 

Em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC), intime-se a 

agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da 

perda do objeto deste recurso, em razão da decisão proferida nos autos 

principais (numeração 14767743), na qual o MM. Juízo de piso declinou a 

competência ao juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, bem como 

suspendeu os efeitos da decisão liminar em 13/08/2018. Cumpra-se. 

Após, volte-me concluso para decisão. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

Des. Sebastião BARBOSA FARIAS Relator

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011800-98.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. C. C. I. F. D. I. E. D. C. N. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS OAB - SP183736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. F. (AGRAVADO)

L. F. F. (AGRAVADO)

C. C. E. P. L. -. M. (AGRAVADO)

C. C. E. P. L. -. M. (AGRAVADO)

S. P. D. C. F. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO)

 

Intimação ao Agravante para fornecer novo endereço do Agravado, tendo 

em vista a devolução do AR pelo motivo "NÃO EXISTE O NUMERO 

INDICADO", no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011800-98.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. C. C. I. F. D. I. E. D. C. N. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS OAB - SP183736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. F. (AGRAVADO)

L. F. F. (AGRAVADO)

C. C. E. P. L. -. M. (AGRAVADO)

C. C. E. P. L. -. M. (AGRAVADO)

S. P. D. C. F. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO)

 

Intimação ao Agravante para fornecer novo endereço do Agravado 

BRUNO POMPEO FELIX, tendo em vista a devolução do AR pelo motivo 

"NÃO EXISTE O NUMERO", no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1013192-10.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PRATES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO)

JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO OAB - MT6203-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CAETANO FILHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO DOS SANTOS OAB - MT19408 (ADVOGADO)
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Nesse contexto, defiro o pedido e determino o sobrestamento deste 

recurso de agravo de instrumento até o dia 11 de novembro de 2018, e 

desde já informo as partes que na hipótese de não realização do acordo 

este recurso será julgado, porquanto já houve tentativa de acordo na 

Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição e não houve 

êxito (id. 2915464). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

Des. Sebastião Barbosa Farias Relator

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011800-98.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

C. O. C. C. I. F. D. I. E. D. C. N. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS OAB - SP183736 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B. P. F. (AGRAVADO)

L. F. F. (AGRAVADO)

C. C. E. P. L. -. M. (AGRAVADO)

C. C. E. P. L. -. M. (AGRAVADO)

S. P. D. C. F. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932-O (ADVOGADO)

 

Intimação ao Agravante para fornecer novo endereço do Agravado LUIZ 

FRANCISCO FELIX, tendo em vista a devolução do AR pelo motivo "NÃO 

EXISTE O NUMERO INDICADO, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010713-10.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AGRAVANTE)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PERUSSOLO (AGRAVADO)

ANNA MARIA FARIAS DE ABREU (AGRAVADO)

 

Intimação ao Agravante para fornecer novo endereço do Agravado, tendo 

em vista a devolução do AR pelo motivo "MUDOU-SE no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010713-10.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CHARBEL MALOUF (AGRAVANTE)

VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR OAB - MT5682-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO PERUSSOLO (AGRAVADO)

ANNA MARIA FARIAS DE ABREU (AGRAVADO)

 

Intimação ao Agravante para fornecer novo endereço do Agravado, tendo 

em vista a devolução do AR pelo motivo "MUDOU SE, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011827-81.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP173508 (ADVOGADO)

ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - SP82329 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA ALTHEMEYER OAB - 01449563147 (PROCURADOR)

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - 441.366.920-72 (PROCURADOR)

 

Intimação ao Embargado para apresentar manifestação aos Embargos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 1.023, § 2º, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012697-29.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALETTI DEON (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT21936-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR AUGUSTO TERRA OAB - PR0017556A (ADVOGADO)

JOAO LEONELHO GABARDO FILHO OAB - PR16948 (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada. 

Encaminhem-se os autos ao setor competente para a sua regular 

distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal. Às 

providências necessárias. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2018. 

DIRCEU DOS SANTOS DESEMBARGADOR PLANTONISTA

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012456-55.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SILVESTRE MANOEL FRANCOLINO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR OAB - MT23591/O (ADVOGADO)

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA DA SILVA (AGRAVADO)

EDSON FERREIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT7570-O (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravado para, 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem contrarrazões. Cuiabá, 29 de 

Outubro de 2018.. Des. Sebastião Barbosa Farias Relator em substituição 

legal

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011971-55.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOUSA DO NASCIMENTO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONETE RODRIGUES DE OLIVEIRA CECCONELLO OAB - MT19535-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO DE JESUS AZARIAS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT12420O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AD COMERCIO DE CONSORCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

ANTONIO FERREIRA DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o agravado para manifestar à respeito da 

admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto por 

Douglas Sousa do Nascimento (Id. 3820107). Cuiabá, 29 de Outubro de 

2018. Des. Sebastião Barbosa Farias Relator em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012626-27.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE LINS E SILVA ALVAREZ PRADO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA OAB - MT17078-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, nos termos do art. 9º c/c art. 10º c/c art. 933, todos do 

CPC/2015, intime-se o agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, pela matéria 

tratada na decisão agravada não estar elencada dentre as hipóteses do 

art. 1.015 do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Des. 

Sebastião Barbosa Farias Relator em Substituição Legal
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Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011568-86.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-A (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG63440-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZO JOSE DE PAULA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800-A (ADVOGADO)

 

Posto isso, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC/2015, 

art. 1.019), de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo 

por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito 

suspensivo à interposição, ficando o quadro assim acertado até que a 

Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros 

elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito 

pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o 

mérito do recurso. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do 

CPC/2015, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias. Cuiabá-MT, 

26 de outubro de 2018. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS Relator em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011139-22.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORTE DO MATO 

GROSSO (COOPAF) (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA OAB - MT12547-O 

(ADVOGADO)

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVAL DA CUNHA BARBOSA (AGRAVADO)

ANTONIO DA CUNHA BARBOSA FILHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALBER DA SILVA MELO OAB - MT8927/O (ADVOGADO)

FILIPE MAIA BROETO NUNES OAB - MT23948/O (ADVOGADO)

LEO CATALA JORGE OAB - MT17525O (ADVOGADO)

 

Assim, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ficando o quadro 

assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo 

subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo 

contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com 

certeza e segurança sobre o mérito do recurso. Intimem-se os agravados, 

na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias. 

Ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça. Expeça-se o necessário. 

Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS 

Relator em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012507-66.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO DE JESUS GARAY DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DITORRO JUNIOR (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA FILHO OAB - MT14017/O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO AGRAVADO para apresentar contrarrazões, no prazo 

legal, nos termos do art. 1019, inc. II do CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1005791-23.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREIA VEIGA BERTAIA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM OAB - MT4717 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W C I WORLD CENTER INFORMATICA LTDA - ME (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTUR CONY CAVALCANTI OAB - MT5484/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO(S) RECORRIDO(S) AGRAVADO: W C I WORLD CENTER 

INFORMATICA LTDA - ME para apresentar(em) contrarrazões ao Recurso 

Especial, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011516-90.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NELCELI DIAS GONCALVES (AGRAVANTE)

ANTONIO CRUVINEL DA CUNHA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT21035-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT15984-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCIA REZENDE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

BRUNA CRISTINA SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

TAMIRIS SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

TALES SANTOS FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Ante o exposto, determino a intimação dos agravantes para juntarem aos 

autos DVD da audiência de justificação realizada em 05/05/2016 ou outra 

que eventualmente ocorrera durante o andamento do feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do art. 1.017, III, c/c art. 932, § único, ambos do 

CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Des. Sebastião 

Barbosa Farias Relator em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011864-11.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MELLO CASADO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO MELLO CASADO OAB - RS39380 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SISTEMA S.A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - RJ134474 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REINALDO CELSO BIGNARDI (TERCEIRO INTERESSADO)

VINICIUS BIGNARDI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO AO(S) AGRAVADO(S) para apresentar(em) contrarrazões, 

no prazo legal, nos termos do art. 1019, inc. II do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009954-46.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BALBINO SOBRINHO (AGRAVANTE)

MARIA EURIDICE VIEIRA BALBINO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE OAB - MG74307-B 

(ADVOGADO)

ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE OAB - MT22046/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S A (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILO DE OLIVEIRA FILHO OAB - SP284261 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

RUBILAN PEREIRA LOBO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Assim, determino a “retirada de visibilidade” dos documentos a partir do 

identificador nº 3157424 e ss, considerando que esta providência 

prejudica sobremaneira a cognição da matéria, aliado ao fato de a 

agravante não ter cumprido o disposto no art. 13-A da Resolução nº 

04/2016/TP, com fulcro no §3º da Resolução nº 04/2016/TP e parágrafo 
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único do art. 321 do CPC/2015, nego seguimento ao recurso. Custas pela 

agravante. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Des. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS Relator em substituição legal

Segunda Câmara de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012726-79.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR PAULO PETRY (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE AGNES DETOFFOL OAB - MT25472/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE DEFENSIVOS LTDA 

(AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012726-79.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012728-49.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEDRAR - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AGRAVADO)

MARIO LUIS DE OLIVEIRA AMORIM (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012728-49.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012735-41.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DU PONT DO BRASIL S A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT9975-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA TAKAHASHI LTDA (AGRAVADO)

SERGIO MAMORU TAKAHASHI (AGRAVADO)

ELISA SATIE ODA TAKAHASHI (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012735-41.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012738-93.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

A&T EMPREENDIMENTOS LTDA. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA OAB - MT21766-A (ADVOGADO)

LUCIANO FONTOURA BAGANHA OAB - MT12644-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO RODRIGUES DE ALENCAR (AGRAVADO)

CHARLES SANTI DE ALENCAR (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012738-93.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012749-25.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DE JESUS SOUZA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012749-25.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012757-02.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA SILVA SOUSA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012757-02.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012761-39.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GRACIELA HOFFMANN (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA KARLA DO AMARAL 04999950901 (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012761-39.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012772-68.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012772-68.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012774-38.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES OAB - MT9889-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO FRANCESCHINI DE MORAES (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012774-38.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012780-45.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DE ALBUQUERQUE LUNAS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE EWERT DE ALMEIDA E RIBEIRO OAB - MT17955/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATILA SILVA GATTASS (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012780-45.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Acórdão

Acórdão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 0016605-03.2009.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME ANTUNES LEITE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS OAB - SP203049-O 

(ADVOGADO)

JOAO JENEZERLAU DOS SANTOS OAB - MT3613O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY PINTO DE MAGALHAES ASSIS (AGRAVADO)

EDVAR CORREA DA SILVA (AGRAVADO)

CANDIDO CORREA LEITE (AGRAVADO)

JODALI CORREIA DA SILVA (AGRAVADO)

JEOVAR CORREA DA SILVA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RABANEDA DOS SANTOS OAB - MT12945O (ADVOGADO)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EMENTA: AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO DESPROVEU A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS 

CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se não há pedido na contestação para retenção das 

benfeitorias e tal requerimento não foi realizado em Primeiro Grau, é 

impossível a análise em Segundo Grau. Não há falar em nulidade do laudo 

pericial pela falta de análise dos quesitos caso a perícia tenha sido 

conclusiva e não seja demonstrado qualquer prejuízo da parte Recorrente. 

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos 

elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a 

manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

Acórdão Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0002286-02.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

F.H. KROLING - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATTOZO OAB - MT0005849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WETEC SOLUCOES AGRO. COM. E REP. LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 (ADVOGADO)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – ERRO MATERIAL - 

NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão 

recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a Embargante, 

deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso ou 

contraditório. Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios 

recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas 

hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento 

processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem 

ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

Acórdão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1003630-11.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO OAB - SP96057-O (ADVOGADO)

LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO OAB - SP114219 (ADVOGADO)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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, DESPROVEU O RECURSO. EMENTA: 

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – DESAFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO – REGULAR 

PROCESSAMENTO DO FEITO - ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS 

ANTERIORMENTE – COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – 

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O mero 

inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a 

conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se 

prover o Agravo Interno interposto. Revela-se nitidamente preclusa a 

matéria devolvida a exame que já foi decidida por esta Corte, 

impossibilitando sua reapreciação neste momento processual. Em caso de 

julgamento de improcedência por votação unânime, o Banco Agravante 

deve pagar multa fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da 

causa, nos termos do Art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, quando interpõe 

agravo sem apresentar novos elementos.

Acórdão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 0001545-88.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC8927-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (AGRAVADO)

ANDRE LUIZ PEREIRA DA COSTA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT9770-O (ADVOGADO)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EMENTA: AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO 

DE APELAÇÃO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS 

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando 

devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos 

nos autos capazes de modificar o entendimento da Relatora, a 

manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

Acórdão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1004904-39.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI - EPP 

(AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT20452-A (ADVOGADO)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EMENTA: AGRAVO 

INTERNO PROPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE 
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FAZER – BAIXA DE GRAVAME – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE 

URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LIMINAR MANTIDA – 

ESTIPULAÇÃO DE MULTA PELO DESCUPRIMENTO – POSSIBILIDADE – 

RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado a presença dos requisitos correto 

se faz a decisão proferida pelo Juízo Singular ao determinar que o Banco, 

no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a baixa do gravame de alienação 

fiduciária do veículo, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias.

Acórdão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1008514-15.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ANASTACIO DE SOUZA (AGRAVANTE)

AVENOR PIMENTEL DE SOUZA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO OAB - MT11520-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTINO MASSON (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-A (ADVOGADO)

UEBER ROBERTO DE CARVALHO OAB - MT4754-O (ADVOGADO)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EMENTA: AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – 

DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DOS RECORRIDOS NA 

POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA À VISTA DA SITUAÇÃO E 

DOCUMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – PRETENSÃO À 

RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – RAZÕES JÁ SUSCITADAS 

NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DOCUMENTOS QUE DEVEM SER 

APRECIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO. A 

posse é situação fática passível de demonstração com a utilização 

econômica do bem. O Agravo Interno deve rebater a decisão recorrida 

não sendo passível de acolhimento se reprisa idênticos fundamentos 

anteriormente sustentados na peça recursal.

Acórdão Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1004765-87.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. W. D. S. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - MT0019652A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

E. L. D. (TERCEIRO INTERESSADO)

A. P. D. O. L. (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EMENTA: AGRAVO 

INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE 

MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Estando 

devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos 

nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a 

manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

APELAÇÃO Nº 43354/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SORRISO. 

Protocolo Número/ano: 43354/2016. Julgamento: 11/04/2018. 

APELANTE(S) - BANCO DO BRASIL S.A. (ADVS: DR(a). CAROLINA 

PEREIRA TOMÉ WICHOSKI, DRA. LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS E 

OUTROS), APELADO(S) – IRANI ANTONIO GONZATO (Advs: Dr(a) TIANE 

VIZZOTO - OAB/MT 12679-B E OUTROS) Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DECLAROU INEXISTENTE O ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO E 

DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A: QUESTÃO INCIDENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO 

QUE JULGOU CAUSA ESTRANHA À LIDE ORIGINÁRIA – ARESTO 

CONSIDERADO INEXISTENTE – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE NOVO 

ACÓRDÃO PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO REALMENTE TRAZIDA NO 

APELO – MATÉRIA AFETADA COMO REPRESENTATIVA DE 

CONTROVÉRSIA REPETITIVA, COM ORDEM DE SOBRESTAMENTO DOS 

FEITOS ANÁLOGOS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO - RESP nº 

1.525.174/RS (TEMA 954 DO STJ) – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO 

ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA. O acórdão que julga apelação, contendo 

matéria absolutamente distinta daquela constante do recurso, deve ser 

considerado inexistente, não gerando quaisquer efeitos no mundo jurídico, 

nem mesmo a imutabilidade decorrente da coisa julgada. Assim, imperiosa 

a declaração da inexistência do aresto que deixou de julgar a lide segundo 

as razões recursais, devendo, na sequência, ser proferido novo 

julgamento a fim de que a causa não fique sem solução definitiva. 

Entretanto, considerando que por ocasião da afetação do REsp nº 

1.525.174/RS como representativo de controvérsia repetitiva, o Ministro 

relator determinou a suspensão de causas versem sobre "abrangência da 

repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente 

comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser 

apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à 

parte ré de apresentação de documentos", o julgamento do presente apelo 

deve ser sobrestado até o julgamento do referido paradigma.-

Apelação 4375/2018 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Protocolo Número/Ano: 4375 / 2018. Julgamento: 20/06/2018. 

APELANTE(S) - ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, REPRESENTADO POR 

SEU INVENTARIANTE UMBERTO JOÃO GUENO E OUTRA(s) (Advs: Dr. 

LEONARDO RANDAZZO NETO, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - 

FERNANDO CESAR DALMOLIN (Advs: Dra. ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA, Dr(a). DARLEY DA SILVA CAMARGO, Dr(a). EUDER OLIVEIRA 

RIBEIRO, Dr(a). JOÃO DE OLIVEIRA LIMA, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): 

Exmo(a). Sr(a). DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

 APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

INOCORRÊNCIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – 

VALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando desnecessária a dilação 

probatória tendo em vista que os documentos constantes nos autos são 

bastantes para formação da convicção do juízo.

Demonstrado que o empréstimo foi contraído por mandatário com poderes 

para tanto, bem como que se reverteu em proveito dos mandantes, não há 

que se falar em nulidade do negócio jurídico e inexistência do débito.

Descabe redução dos honorários advocatícios quando já fixados no 

percentual mínimo previsto no Art. 85, §2°, do CPC/15.

Apelação 4376/2018 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Protocolo Número/Ano: 4376 / 2018. Julgamento: 20/06/2018. 

APELANTE(S) - ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO, REPRESENTADO POR 

SEU INVENTARIANTE UMBERTO JOÃO GUENO E OUTRA(s) (Advs: Dr. 

LEONARDO RANDAZZO NETO), APELADO(S) - FERNANDO CESAR 

DALMOLIN (Advs: Dra. ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA, Dr(a). 

DARLEY DA SILVA CAMARGO, Dr(a). EUDER OLIVEIRA RIBEIRO, Dr(a). 

JOÃO DE OLIVEIRA LIMA, Dr(a). OUTRO(S)). Relator(a): Exmo(a). Sr(a). 

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

 APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – CERCEAMENTO DE 

DEFESA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO EXTRA PETITA – MATÉRIA JÁ 

DECIDIDA – PRECLUSÃO - VALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando desnecessária a dilação 

probatória tendo em vista que os documentos constantes nos autos são 

bastantes para formação da convicção do juízo.
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É vedada a rediscussão das matérias já resolvidas no curso processo a 

cujo respeito se operou a preclusão.

Descabe redução dos honorários advocatícios quando já fixados no 

percentual mínimo previsto no Art. 85, §2°, do CPC/15.

SECRETARIA DA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO em Cuiabá, 

aos 29 dias do mês de Outubro de 2018.

BELª. NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO

Diretora do Departamento da Segunda Secretaria Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011573-11.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ BASSO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

JAIR DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CEZAR LUIZ BASSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Desta maneira, por não vislumbrar razões para a concessão da pretensão 

desde logo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Oficie-se ao Juízo da causa a 

fim de tomar conhecimento desta decisão, bem como, para que preste as 

informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar 

contrarrazões. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de outubro de 2018. Desa. Maria 

Helena G. Póvoas, Relatora.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012029-92.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON MARTINS GOMES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT11973-O (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO ALVARENGA MAGALHAES OAB - MG150444 (ADVOGADO)

ARTUR ALVARENGA MAGALHAES OAB - MG101112 (ADVOGADO)

FLAVIA GABRIELLY FRANCO ABREU KREMER OAB - MG137199 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE ALTEMIR OTTONI (TERCEIRO INTERESSADO)

RENEU JACOB LERNER (TERCEIRO INTERESSADO)

BEATRIZ LAUXEN OTTONI (TERCEIRO INTERESSADO)

BERNARDETE LERNER (TERCEIRO INTERESSADO)

ADAIR JOSE TOMAZI (TERCEIRO INTERESSADO)

CIRO DOS SANTOS ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)

ILDO BOTTON (TERCEIRO INTERESSADO)

 

O Embargante pleiteou a concessão da gratuidade ao recurso com a 

suspensão do pagamento da multa até o julgamento em definitivo do 

segundo grau, sendo, contudo, intimado a comprovar a insuficiência 

financeira, no prazo de 5 (cinco) dias, por meio de cópia do Imposto de 

Renda dos últimos dois anos e extratos bancários dos últimos 06 meses. 

Em petição de Id. 3762453, o Recorrente informa que já solicitou ao seu 

contador o Imposto de Renda dos últimos anos e, portanto, pugna pela 

concessão do prazo de 15 (quinze) dias, para apresenta-los. 

Considerando que o artigo 1021, § 5º, do Código de Processo Civil, 

condiciona a análise destes Aclaratórios ao depósito prévio da multa 

fixada no acórdão recorrido (2% sobre o valor atualizado da causa), e 

que há pedido de gratuidade para o seu recolhimento, defiro a dilação de 

prazo requerida, e determino que o Embargante seja intimado para 

apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, os respectivos documentos, 

sob pena de não conhecimento do Recurso.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012261-70.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FREIRE E SILVA OAB - SP200391 (ADVOGADO)

RENATA DE OLIVEIRA NUNES OAB - SP297661 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO SOCORRO SOMBRA FEITOZA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELVES MARQUES COUTINHO OAB - MT0007825A (ADVOGADO)

 

I – O Agravante não cumpriu o prazo estipulado na Resolução TJ-MT/TP nº 

03/2018, interpondo o presente recurso sem comprovar o recolhimento do 

preparo. II – Sendo assim, determino a intimação da parte Agravante a fim 

de que, no prazo de 05 dias e querendo, demonstre o recolhimento na 

forma do art. 1007, §4º, do CPC, sob pena de inadmissibilidade. III - 

Decorrido o prazo, certifique-se o necessário, voltando-me conclusos 

para deliberação.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000639-58.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA BENETI OAB - MT3065/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON SIERRA (APELADO)

NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA (APELADO)

CELSO REIS DE OLIVEIRA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - MT18179-A (ADVOGADO)

ALEX MACHADO SIERRA OAB - MT7033O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ao(s) Recorrido(s) para, no prazo legal, apresentar(em) 

contrarrazões ao Recurso Especial Interposto.

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 0005528-59.2017.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA VIANA SALES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANA GONCALVES ROSA OAB - MT22438-B (ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contrarrazões, nos 

termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011140-07.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TURBOSOLO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA - EPP (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHAES OAB - PR61515-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUILIBRIO - INDUSTRIA QUIMICA EIRELI (AGRAVADO)

 

Intimação ao Agravante, na pessoa de seu advogado, para efetuar o 

pagamento do preparo deste Recurso, no prazo de 05 (dias), sob pena de 

protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº 

10/2014/PRES/DGTJ) e inscrição em dívida ativa (Provimento nº 

40/2014-CGJ e Provimento nº 80/2014-CGJ) do débito em questão.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011708-23.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (AGRAVANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA SILVA DE OLIVEIRA CRUZ (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800-A (ADVOGADO)

 

Compulsando os autos, verifica-se que não há copia da decisão recorrida. 

Desse modo, em virtude de a ação principal se tratar de processo físico 

(código 54590), intime-se o Agravante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, em atenção à regra esculpida no inciso I, do artigo 1.017, do Código 

de Processo Civil, regularize o vício apontado, sob pena de 

inadmissibilidade do recurso.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012631-49.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. F. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. M. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT5348-A (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDREA MAFORTE SILVA OAB - 001.330.571-94 (REPRESENTANTE)

R. F. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face de 

decisão proferida, nos autos nº 1001909-23.2018.8.11.0010, pelo Juízo da 

1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT. Inobstante a informação do 

Agravante de que o Recurso esta instruído com as peças exigidas no 

artigo 1.017, I, II, III do CPC, verifica-se que os documentos não foram 

encartados ao processo. Dessa feita, considerando que a ação principal 

se trata de processo sigiloso, intime-se o Recorrente para que, no prazo 

de 5 (cinco) dias, sane o vício apontado, sob pena de inadmissibilidade do 

recurso.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012600-29.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (AGRAVANTE)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE LIMA NAVES OAB - MG91166 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA CONCEICAO MARTINS DE ARAUJO (AGRAVADO)

LELIA MARIA CRIVARI MISCHIATTI (AGRAVADO)

RODRIGO MISCHIATTI (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT0007568A (ADVOGADO)

 

Do manuseio dos autos, observa-se que o Agravo de Instrumento foi 

distribuído sem a comprovação do recolhimento do preparo recursal. 

Nesse aspecto, a Portaria n.º 844/2018- PRES, estabelece que “O 

peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da Lei”. 

(art. 2º, parágrafo único). Dessa forma, intime-se os Agravantes, na 

pessoa de seu advogado, para juntar a guia do respectivo pagamento do 

preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento em 

dobro.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011555-87.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

W. D. S. O. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO OAB - MTA2219300 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. G. D. O. (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WILLIYAN 

DA SILVA OLIVEIRA em virtude da decisão proferida pelo Juízo Vara 

Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Divórcio n.º 

2496-45.2018.8.11.0048 (código 46810), indeferiu o pedido de justiça 

gratuita. Nas razões recursais, o Recorrente requer, liminarmente, a 

concessão da Justiça Gratuita para o processamento deste Recurso, bem 

como da ação principal, argumentando que não possui condições de arcar 

com as despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento próprio, 

porém não junta documentos para comprovar a necessidade da benesse. 

Dessa feita, intime-se o Agravante para comprovar a insuficiência 

financeira, no prazo de 05 (cinco) dias, trazendo cópia da declaração de 

IRPF atualizada e extratos bancários dos últimos 06 meses, nos termos do 

artigo 99, § 2°, do novo CPC, sob pena de indeferimento do pedido. 

Ademais, tem-se que o vertente Recurso não foi instruído com as peças 

obrigatórias descritas no artigo 1.017, I do Código de Processo Civil. 

Portanto, em virtude de os autos principais se tratarem de processo físico 

e, consoante regra esculpida nos incisos I e III, do artigo 1.017, do CPC, 

intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o vício 

apontado.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012580-38.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALENCAR BEUMER (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT19533O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCI MACIEL DOS SANTOS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT14165O (ADVOGADO)

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT15674 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

BANCO BRADESCO SA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Com isso, INDEFIRO o efeito suspensivo e mantenho a decisão singular até 

que a Câmara Julgadora decida o mérito do Agravo. Comunique-se o Juízo 

da causa a fim de tomar conhecimento desta decisão requisitando-lhe 

informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer 

contrarrazões. Após, voltem à conclusão. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de 

outubro de 2018. MARCIO APARECIDO GUEDES Relator

Despacho Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001516-81.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT12605O (ADVOGADO)

ESTHEFANY EDUARDA MALONYAI CAVALIERI OAB - MT24661/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA DE LOURDES ROSA BUSTAMANTE (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ PAULO ROSA BUSTAMANTE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO MARCOS ROSA BUSTAMANTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CRISTINA OSORIO BUSTAMANTE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO Apelação Cível nº 

0001516-81.2010.8.11.0015 ApelanteS: PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO 

ApeladO: BANCO DO BRASIL S. A. Vistos. Trata-se de Apelação Cível 

interposta por PAULO BUSTAMANTE CARNEIRO, visando reformar a 

decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de 
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Sinop, que nos autos dos Embargos à Execução de n. 

1516-81.2010.8.11.0015, código n. 122355, ajuizada em desfavor do 

Recorrido BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos 

iniciais e condenou o Embargante Recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), nos termos do Art. 85, § 8º do CPC (ID 3095636). Nas razões do 

recurso (fls. 155/162 – Id 3095643), a parte Apelante sustenta que: 1) há 

nulidade na sentença ante a não realização da audiência de conciliação, 

mesmo tendo o Recorrente manifestado seu interesse nos autos; 2) a 

sentença foi proferida antes de analisar a manifestação do Recorrente em 

relação a audiência de conciliação; 3) houve cerceamento do direito de 

defesa a autocomposição. Foram apresentadas contrarrazões (fls. 

169/172), postulando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. 

Verificando que se tratam de direitos disponíveis, razão pela qual, a teor 

do que determina a Resolução n. 125/2010 do CNJ, que instituiu a Política 

Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses, 

visando tornar efetivo o princípio constitucional de acesso à Justiça - art. 

5º, XXXV da CF/88 - determino a remessa dos autos ao Núcleo de 

Conciliação e Mediação desta E. Corte. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 

de Outubro de 2018. Desa. Maria Helena G. Póvoas, Relatora. vi

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012529-27.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA (AGRAVANTE)

LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT15562O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME (AGRAVADO)

 

I - Corrijo o despacho proferido em 26/10/2018 (ID 3937664) em virtude do 

erro material quando da elaboração do relatório sobre a pretensão 

recursal, que deve ser lida como "Trata-se de Recurso de agravo de 

instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELIZETE 

MARTINS DE FIGUEIREDO, LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO, ELLEN 

MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA, FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO e 

JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO contra a decisão proferida nos 

autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia nº 

1007688-77.2018.8.11.0003, movida em desfavor de RESTAURANTE 

PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME, perante a 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rondonópolis-MT que indeferiu o pedido de tutela contido na exordial." II 

- Por conseguinte, dou por PREJUDICADO os Embargos de Declaração 

opostos em 29/10/2018 (ID 3965927). III - Mantenha-se estes autos na 

classe de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, diante do caráter satisfativo da 

tutela de urgência perseguida pela Agravante e ciente dos efeitos que 

poderão ser causado na hipótese de deferimento, postergo a análise da 

medida para após o exercício do contraditório. IV - Intime-se a parte 

agravada no endereço declinado na petição inicial via aviso de 

recebimento para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões 

(art. 1019, II, do CPC). Às providências de estilo, autorizando a Senhora 

Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes 

necessários.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011985-39.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BMG SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDILZE MARIA MANOSSO VON MECHELN (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HOTERLENE LOPES DE MORAES OAB - MT15133-A (ADVOGADO)

 

Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se o Juízo da causa 

a fim de tomar conhecimento desta decisão requisitando-lhe informações 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se o Agravado para, querendo, 

oferecer contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem à conclusão. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 29 de outubro de 2018. MARCIO APARECIDO 

GUEDES Relator

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1004301-63.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. B. S. (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CRISTIANE IGNEZ BARBIERI SIMAO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

 

Intimação ao(s) Agravado(s) para apresentar(em) contrarrazões, nos 

termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1037026-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE DO NASCIMENTO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO)

 

Diante dessas considerações, nos termos do Art. 932 do CPC, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento 

proferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Mantida a gratuidade da justiça ao 

recurso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 26 de outubro de 2018. 

Desa. Maria Helena G. Póvoas, Relatora.

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1001125-47.2016.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BEUTER (AGRAVANTE)

DALITA BEUTER (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

vale do rio ferro pecuaria e comercio (AGRAVADO)

TELMAR EMPREENDIMEMTOS IMOBILIARIOS LTDA (AGRAVADO)

espolio de abid lian (AGRAVADO)

espolio sw samoel atlas (AGRAVADO)

FERDINANDO CANTOLINI (AGRAVADO)

nadir giroldo cantolino (AGRAVADO)

DANIEL CANTOLINI (AGRAVADO)

maria aparecida rossato cantolino (AGRAVADO)

SERGIO CANTOLINI (AGRAVADO)

neusa bassi cantolino (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Da leitura dos autos, observa-se no Id. 82751 que o pedido de efeito ativo 

pleiteado pelos Agravantes foi indeferido, mantendo incólume a decisão 

singular que revogou os benefícios da assistência judiciaria gratuita e, 

também, determinou a citação dos requeridos por Edital. Tendo em vista a 

falta de recolhimento do preparo recursal, foi concedido aos Recorrentes 

o prazo de 5 (cinco) para comprovarem a incapacidade financeira (Id. 

1362166), contudo, mantiveram-se inertes. Os Agravantes peticionaram 

requerendo o sobrestamento do feito pelo prazo de 6 (seis) meses, 

período no qual pleiteariam a regularização fundiária da propriedade objeto 

da lide na ação principal pela via administrativa, diretamente no Cartório de 

Registro de Imóveis onde está situada a área em litígio. O pedido foi 

deferido, conforme decisão acostada no Id. 1521981. Decorrido o prazo, 

os Agravantes foram intimados a manifestar acerca do interesse no 
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prosseguimento do feito (ID 3100213); todavia, deixaram transcorrer o 

prazo sem adotar qualquer providência. Assim, o vertente Recurso não foi 

conhecido, com amparo no artigo 932, III, do CPC. (Id. 3220930). Após, 

arquive-se.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000538-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-A (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ OAB - MT18028-O (ADVOGADO)

WALTER HORING OAB - MT22520-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO 

DA MORA - PRESSUPOSTO PROCESSUAL - MORA DO DEVEDOR NÃO 

COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto lei 911/69, a 

notificação da mora deve ser devidamente comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título. Reconhecendo-se que a notificação não fora 

entregue no endereço do devedor, não há que se falar em comprovação 

da mora. Vistos, etc. Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO 

BRADESCO FINANCIMENTO S/A contra sentença proferida na Ação de 

Busca e Apreensão nº 0000538-94.2016.8.11.0015, promovida em 

desfavor de CLAUDIO FERREIRA DA SILVA perante a 1ª Vara da Comarca 

de Sinop/MT, que JULGOU EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, por deixar de reconhecer a mora da devedora. DETERMINOU 

a imediata entrega do veículo à parte ré. CONDENOU a parte autora ao 

pagamento de custas e honorários equivalentes a 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa. CONDENOU ainda, ao pagamento no montante 

equivalente às custas e despesas que a requerida tenha dispendido, 

inclusive perdas e danos, cujo valor poderá ser objeto de liquidação e 

execução nestes próprios autos. Irresignado, o banco apelante, em suas 

razões (ID – 3597123 –pag.1), pugna pela anulação da sentença, para 

isso alega que a mora esta presente no ajuizamento da demanda, sendo 

que não houve o pagamento na integralidade do débito em aberto. As 

contrarrazões apresentada pela manutenção da sentença (id- 

3597127-pag.1). É o relatório/fundamento/decido. A meu viso, a pretensão 

recursal está a merecer imediato julgamento monocrático, nos termos do 

caput do art.932, IV do CPC na medida em que as matérias colocadas a 

exame já contam com soluções paradigmáticas na jurisprudência pacífica 

das Cortes Superiores e deste Tribunal. Entendo que a utilização do artigo 

932, IV do CPC, com vistas ao enfrentamento do mérito recursal, bem 

como com o intuito de prestigiar as decisões desta Corte, é forma 

largamente utilizada pelos Tribunais de Justiça. Ressalta-se que se mostra 

clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o 

julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das 

pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere. Em primeiro lugar, 

cumpre evidenciar que a ação ajuizada é de busca e apreensão, fulcrada 

em contrato de financiamento, embasado no Decreto-lei n.º 911/69. Dentre 

as exigências impostas pela legislação referida, a fim de autorizar a 

instauração da ação mencionada, encontra-se a de que a petição inicial 

deverá estar instruída, dentre outros documentos, com a comunicação da 

mora ao devedor, cuja comprovação se faz através de Carta de 

Notificação registrada e expedida através do Cartório de Títulos e 

Documentos, ao endereço do devedor, a teor do disposto no artigo 2º, § 

2º, do Decreto-lei n.º 911/69. É certo que, conforme entendimento 

pacificado nesta Corte de Justiça, na alienação fiduciária é bastante, para 

caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no 

endereço do devedor, ainda que não recebida pessoalmente por ele. E 

assim é porque, tendo sido enviada a correspondência para o endereço 

fornecido pelo próprio devedor no contrato, presume-se que a pessoa que 

a recebeu irá entregá-la ao remetente. Anoto, porém, que tal presunção é 

juris tantum, admitindo, portanto, prova em sentido contrário. No entanto, 

não há nos autos documentos que comprovem que a notificação tenha 

sido entregue no endereço informado pelo devedor/apelado, por ele 

recebido ou por qualquer outra pessoa, apenas a indicação do nome de 

Arnaldo Cesar, como o recebedor do telegrama, porém sem assinatura, 

inclusive, sem indicar o numero da casa a qual foi entregue a notificação. 

Assim, fica descaracterizada a mora. ISTO É, notificação inexistente, mora 

inexistente. Quanto ao mais, o Banco apelante beira a litigância de má-fé, 

pois, como bem frisou o juízo monocrático, foi oportunizado por 3 (três) 

vezes para a emenda da inicial, e este limitou-se em apresentar a mesma 

notificação considerada invalida, após nova determinação, solicitou pela 

suspensão do feito por um prazo de 90 (noventa dias) dias, e mesmo 

assim, após o decurso do prazo de suspensão, houve outra 

determinação. Entretanto ateve-se à juntar a mesma notificação e aviso de 

recebimento já considerados invalidos. Já é tema pacificado na 

jurisprudência pátria que a comprovação da mora do devedor constitui 

requisito essencial à propositura da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos previstos no Decreto-Lei n. 911/69. Assim se posiciona o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento é expresso através da 

Súmula 72 e dos seguintes julgados: “Súmula 72: A comprovação da mora 

é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO 

QUE AFIRMA NÃO HAVER PROVA DA NOTIFICAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 

72/STJ. - A concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão 

decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação 

fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, que, nos 

termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.911/69, poderá ser comprovada 

por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e 

Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a 

sua notificação pessoal. (...)” (STJ - AgRg no AREsp 396658/RS 

2013/0312120-3 - Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 17/12/2013) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS SITUADO EM 

COMARCA DIVERSA DA DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. VALIDADE. 

MATÉRIA APRECIADA PELA 2ª SEÇÃO SOB O RITO DO ART.543-C, DO 

CPC (RESP N. 1.184.570/MG, DJE DE 15/5/2012). ALEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO (AVISO DE 

RECEBIMENTO). MATÉRIA NÃO TRATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, 

NÃO OBSTANTE A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

PROVIDÊNCIA QUE DEMANDARIA O REEXAME DAS PROVAS 

CARREADAS AOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO 

ART. 535 DO CPC. INOVAÇÃORECURSAL. 1. "A notificação extrajudicial 

realizada e entregue no endereço do devedor, por via postal e com aviso 

de recebimento, é válida quando realizada por Cartório de Títulos e 

Documentos de outra Comarca, mesmo que não seja aquele do domicílio 

do devedor". (destaque próprio - REsp1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria 

Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 9/5/2012, DJe de 15/5/2012) 2. 

Para comprovação da constituição do devedor em mora - requisito 

essencial à propositura da ação de busca e apreensão prevista no 

Decreto-lei n. 911/69 -, é indispensável o envio de notificação ao endereço 

do devedor constante do contrato. Precedentes. (...)” (STJ - AgRg no 

AREsp 381771 / MS 2013/0260450-2 - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - 

DJe 02/12/2013). “APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

PROVA DA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO COMPROVADA. - 

Na esteirada Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de 

comprovação da mora retira a condição de desenvolvimento válido e 

regular do processo e mesmo a possibilidade jurídica da busca e 

apreensão, ensejando, em conseqüência, a extinção do feito com arrimo 

no art. 267, IV e VI, doCódigo de Processo Civil.” (TJMG - Ap. Cv. 

1.0231.12.047026-6/001 - Rel (a) Des (a) Cláudia Maia - Dje 04/04/2014). 

Provado, in casu, que não houve a notificação extrajudicial, 

consequentemente, a ausência de ciência de seu teor pelo devedor, 

tem-se por não comprovada à mora, pressuposto indispensável para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Outrossim, cumpre ressaltar 

que o escopo da lei (artigos 2º., § 2º. e 3º. do Decreto-lei n.º911/69), ao 

exigir a comprovação documental da mora para o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, é essencialmente prevenir que o devedor venha a ser 

surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia, 

sem antes, inequivocadamente cientificado, ter oportunidade de, 

desejando, saldar a dívida. Neste sentido é a lição de PAULO RESTIFFE 

NETO, em comentários acerca da notificação do devedor como 
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pressuposto para o ajuizamento da ação de busca e apreensão: “Pesa 

para ter validade e eficácia que a comunicação por carta, feita 

extrajudicialmente, alcance a sua finalidade, qual seja, dar efetivo 

conhecimento da argüição de infração resolutória ao devedor para o 

exercício do seu direito à alternativa de manutenção do contrato 

infringido." (in GARANTIA FIDUCIÁRIA, Editora Revista dos Tribunais, 2000, 

p. 673). Sujeitando o ajuizamento da ação de busca e apreensão à 

comprovação da mora, o legislador deixou claro que a notificação não 

pode ser encarada como mera formalidade. Veja-se que no caso em 

análise a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, 

a teor do disposto na primeira parte do § 2º do artigo 2º do Decreto-lei n.º 

911/69. Estando, destarte, o devedor constituído em mora, por conta tão 

somente do inadimplemento contratual, não teria esta formalidade nenhuma 

razão de ser. Depreende-se daí que a lei, na ação de busca e apreensão, 

não se satisfez com a simples mora; exige que sua comunicação seja feita 

ao devedor, sem o que se poderá propor qualquer outro tipo de ação, 

menos busca e apreensão. Verifico, assim, que não existe nos autos a 

notificação extrajudicial, não havendo comprovação da constituição em 

mora, mesmo sendo o banco/apelante devidamente intimado por varias 

vezes para emendar a inicial como relatado acima, permaneceu inerte. 

Assim, considerado que o apelado não foi regularmente notificado e que a 

comprovação da mora é requisito indispensável para o exercício da ação 

de busca e apreensão, impõe-se a improcedência do processo, por 

ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE 

PROVIMENTO devendo ser mantida a sentença que declarou extinta, sem 

resolução de mérito, a ação de busca e apreensão. Em atendimento ao 

que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado 

pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária 

sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por 

cento) para o patamar de 15% (quinze por cento). Após, transitado em 

julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de outubro 

de 2018. Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - R e l a t o r -

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001315-40.2006.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (APELANTE)

MOACIR APARECIDO MARTINS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT9667-B (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

MOACIR APARECIDO MARTINS (APELADO)

VILSON SIEBERT (APELADO)

EDELMIR ANTONIO GUARNIERI (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT9667-B (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-O (ADVOGADO)

VALTER VICENTE LEON OAB - MT4146A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – 

CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – 

INOCORRÊNCIA -INÉRCIA DO AUTOR – NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, ART. 487, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL PARA IMPULSIONAR O FEITO – NECESSIDADE, ART. 485, § 1º, 

DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A 

CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DO MOACIR APARECIDO MARTINS, 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, é 

necessário que haja a intimação pessoal da parte antes da extinção do 

processo com fundamento no art. 485, inc. III, do referido diploma legal, o 

que não ocorreu no caso em tela, razão pela qual se impõe a anulação da 

sentença. Vistos, etc. Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Recurso 

Adesivo interposto respectivamente pelo BANCO BRADESCO S/A, e 

MOACIR APARECIDO MARTINS E OUTROS contra a sentença, proferida 

pelo MM. Juiz de Direito da Vara Unica da Comarca de Marcelândia, nos 

autos da Ação de Execução por Titulo Extrajudicial nº único 

0001315-40.2006.811.0109, que julgou extinto o feito com resolução do 

mérito o presente processo feito. Tendo em vista que a matéria constante 

nas razões recursais do Srº Moacir Aparecido Martins e Outros 

apelantes/réus abrange também a matéria tratada no recurso de apelação 

apresentado pelo Banco Bradesco S.A apelante/autor, passarei a análise 

dos recursos em conjunto. Em suas razões de recurso, o Banco/Apelante 

requer a anulação da sentença atacada e em suas razões recursais às 

(ID- 2633596-pag1-3), aduzindo que não há que se falar em prescrição 

intercorrente, visto que não esteve inerte às determinações do juízo a quo, 

e segundo a jurisprudência que colacionou que não houve a intimação 

pessoal da parte, para dar o devido andamento ao feito, sob pena de 

ex t inção .  Con t ra r razões  do  execu tado /ape lan te  v i e ram 

(id.2633605-pag.1), pugnando pela manutenção da sentença objurgada. 

Em seu apelo Moacir Aparecido Martins pugna pela reforma da r. 

sentença, para tanto, pede fixação de honorários advocatícios em favor 

de seu advogado nos termos do art.85,§2º do CPC, tendo em vista a 

procedência da exceção de pré-executividade, que reconheceu a 

prescrição intercorrente e extinguiu o presente feito. Contrarrazões do 

Banco Bradesco S.A (id. 2633610, pugnando pelo desprovimento do 

recurso do apelante/Moacir Aparecido Martins. É o relatório. O art. 932, V, 

do CPC, permite que o relator, depois de facultada a apresentação de 

contrarrazões, dê provimento ao recurso se a decisão recorrida contrariar 

“(a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça 

ou do próprio tribunal; (b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal 

ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; 

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou de assunção de competência”. A observação se faz 

oportuna em virtude do posicionamento consolidado pelo colendo Superior 

Tribunal de Justiça de que a extinção do processo, sob o fundamento de 

prescrição intercorrente, deve ser precedida de intimação pessoal da 

parte autora: A questão objeto da controvérsia limita-se sobre a 

possibilidade do magistrado singular extinguir o processo nos moldes 

art.924, V do CPC ao fundamento que o apelante foi desidioso na 

condução do referido processo, bem como pela existência da prescrição 

suscitada. Nesse sentido, Analisando o conjunto fático-probatório dos 

autos entendo que o apelo merece acolhimento. A proposito: AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – 

DILIGÊNCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.A 

prescrição intercorrente ocorre somente nos casos em que o processo 

permanecer sem andamento, em razão de fato que possa ser atribuído ao 

autor, que deixa de diligenciar no sentido de fazer a demanda prosseguir 

normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e 

descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.No 

caso, não flui o prazo prescricional enquanto inexiste intimação pessoal 

do autor para se manifestar acerca da prescrição intercorrente. (TJMT – 

RAC - 0032736-87.2008.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018). Compulsando autos, 

constata-se que o banco/apelante não deixou de atender as 

determinações do juízo a quo, conforme consta dos autos, houve 

deferimento de todos os pedidos de suspensão do feito, inclusive em 2006 

o juízo determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano e em 2008 o 

exequente arrolou petição requerendo a tentativa de constrição de bens 

ativos em nome dos executados, nesse momento prosseguiu a ação sem 

nova suspensão. Nada obstante, o avalista Moacir Aparecido Martins, 

como forma de destituir a ação de execução, interpôs Exceção de 

Pré-Executividade e conforme (id.2633592) foi devidamente impugnado 

pelo banco/apelante. Nesse sentido, mesmo que não houvesse 

manifestação por parte do advogado do autor nos autos, o Código de 

Processo Civil estabelece que, quando o autor não promover os atos e 

diligências que lhe competir, deverá ser intimado pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, III, § 1º NCPC, 

adiante colacionado: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III 

– por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. (...) § 1º Nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (grifo nosso) Da análise do conjunto 

fático-probatório dos autos entendo que o apelo merece acolhimento, 

assim é porque, constata-se que de fato não houve a intimação pessoal 
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da parte, conforme determinação do artigo supracitado. É o entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO 

EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - 

DECISÃO SURPRESA – VEDAÇÃO PELA NOVA DISPOSIÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO. É cediço 

que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer 

sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, 

que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir 

normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Para que 

a prescrição intercorrente seja reconhecida, o requerente deve deixar de 

cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. [...]. (TJMT - 

Ap 29767/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 

27/07/2018). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - 

INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - PROCESSO QUE NÃO 

PERMANECEU SEM MOVIMENTAÇÃO ALÉM DO PRAZO PRESCRICIONAL - 

NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR PARA DAR 

ANDAMENTO AO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar 

andamento ao feito por prazo superior ao da prescrição da pretensão. E 

ela só poderá ser reconhecida no processo executivo se, intimada 

pessoalmente a parte exequente para dar seguimento à lide, permanece 

inerte (AgRg no AREsp 57.131/GO). (TJMT – RAC - 

0007816-73.2013.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, 

Publicado no DJE 19/07/2018). Mediante o contexto apresentado, não há 

que se falar em prescrição intercorrente, como fundamentou o juízo 

monocrático, visto que o banco/apelante não esteve inerte às 

determinações do excelentíssimo magistrado a quo, inclusive, vale lembrar 

que não fora analisada pedido de conversão em execução solicitado pelo 

autor/apelante, o que de fato denota-se que a parte não abandou o feito, 

e/ou deixou de promover atos e diligencias que lhe incumbia. AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO CREDOR. 1. Suspenso o processo de execução por 

ausência de bens penhoráveis, não flui o prazo prescricional pelo mesmo 

período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a 

retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação 

do credor para diligenciar no processo. 2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no REsp 1463664/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014). Com 

tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 568 

do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso do Banco 

Bradesco S.A e DOU-LHE PROVIMENTO para, afastar a prescrição e, via 

de consequência, e determinar a retorno dos autos ao juízo de origem 

para o normal prosseguimento, e conheço do recurso do Srº MOACIR 

APARECIDO MARTINS apelante/executado e NEGO-LHE PROVIMENTO. 

Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o prazo recursal 

sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo para 

remessa destes autos à origem. Às providências. Cuiabá-Mt, 25 de 

outubro de 2018 Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO R e l a t 

o r

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000538-94.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-A (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO FERREIRA DA SILVA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON MARTINS PINHEIRO QUEIROZ OAB - MT18028-O (ADVOGADO)

WALTER HORING OAB - MT22520-O (ADVOGADO)

 

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO devendo ser 

mantida a sentença que declarou extinta, sem resolução de mérito, a ação 

de busca e apreensão. Em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, 

do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau 

recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi 

fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% 

(quinze por cento). Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à 

Comarca de origem para as providências necessárias.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001315-40.2006.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (APELANTE)

MOACIR APARECIDO MARTINS (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT9667-B (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

MOACIR APARECIDO MARTINS (APELADO)

VILSON SIEBERT (APELADO)

EDELMIR ANTONIO GUARNIERI (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LANEREUTON THEODORO MOREIRA OAB - MT9667-B (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-O (ADVOGADO)

VALTER VICENTE LEON OAB - MT4146A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO)

 

Com tais fundamentos, nos termos do art. 932, V, “a”, do CPC e Súmula nº 

568 do colendo Superior Tribunal de Justiça, conheço do recurso do 

Banco Bradesco S.A e DOU-LHE PROVIMENTO para, afastar a prescrição 

e, via de consequência, e determinar a retorno dos autos ao juízo de 

origem para o normal prosseguimento, e conheço do recurso do Srº 

MOACIR APARECIDO MARTINS apelante/executado e NEGO-LHE 

PROVIMENTO. Intimem-se os interessados pela imprensa e, transcorrido o 

prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de 

estilo para remessa destes autos à origem.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0030566-40.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANTINA DOCE VIDA LTDA - ME (APELANTE)

JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA (APELANTE)

THEIZA HELENA FONTES SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO Apelação Cível nº 

0030566-40.2011.8.11.0041 ApelanteS: IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA 

ApeladA: CANTINA DOCE VIDA LTDA - ME E OUTROS APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE despejo c/c cobrança de aluguéis – DESOCUPAÇÃO DEVIDA 

– NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR 

QUAISQUER DANOS OU FUNDO DE COMÉRCIO – RECURSO DESPROVIDO. 

Vistos. Trata-se de Apelação Cível interposta por CANTINA DOCE VIDA 

LTDA - ME E OUTROS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de 

Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de 

Despejo de n. 30566-40.2011.8.11.0041, código n. 734279, ajuizada pela 

IUNI – UNIC EDUCACIONAL LTDA em desfavor das Recorrentes, julgou 

procedentes os pedidos iniciais para: 1) rescindir o contrato de locação 

havido entre as partes; 2) determinar o despejo dar Apelantes; 3) 

condenou a parte Recorrente ao pagamento do valor de R$ 5.524,41 

(cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), 

acrescido de multa contratual de 2% (dois por cento), correção monetária 

pelo INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% ao mês a partir 

da citação; 4) condenar a parte Apelante ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 2º do CPC. Nas razões do 

recurso (fls. 197/209 – Id 2940813), a parte Apelante sustenta que: 1) a 
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sentença deixou de se manifestar sobre o direito de retenção das 

benfeitorias em favor dos Recorrentes, nos termos do Art. 1.219 do CC; 2) 

inexiste cláusula que afaste o direito de retenção no contrato de locação 

havido entre as partes; 3) a loja SUBWAY tinha a intenção de se instalar 

no local onde funcionava a cantina, fato que somente não se concretizou 

ante a existência das ações judiciais; 4) não houve condenação 

relacionada ao fundo de comércio previsto no contrato de locação, 

salientando que os Apelantes criaram uma empresa “do nada”, a partir de 

um espaço vazio no campus da faculdade. Foram apresentadas 

contrarrazões (fls. 213/230), postulando pelo não conhecimento do 

recurso ante a inovação recursal relacionada ao pedido de retenção e 

indenização pelo fundo de comércio, e ainda, caso conhecido o Apelo, 

pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O Art. 932, 

incisos III, IV e V do CPC permite não conhecer do recurso, dar ou negar 

provimento a este sem a necessidade de remessa ao Colegiado. Tais 

decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando 

dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem 

deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido 

processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Sobre o tema, comenta 

Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve 

ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que 

existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não 

exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de 

julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de 

competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus 

PODIVM). A súmula n. 568 do STJ autoriza o julgamento monocrático, nos 

seguintes termos: “O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de 

Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver 

entendimento dominante acerca do tema”. – negritei. Assim, plenamente 

cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque 

há autorização para tanto no sistema processual civil vigente. Analisando 

os autos, verifica-se que o cerne da presente ação é o despejo dos 

Apelantes do imóvel por eles ocupado no campus da Apelada, bem como 

aferir se são devidas as indenizações pelas benfeitorias e fundo de 

comércio postuladas pelos Apelantes. Necessário um breve introito da 

demanda. A Apelada IUNI ajuizou ação de despejo em 24/08/2011 em 

busca da desocupação do imóvel que era locado aos Apelantes 

(CANTINA DOCE VIDA e SÓCIOS), ao argumento de que não tinha mais 

interesse em renovar o contrato que vigia indeterminadamente, salientando 

que a notificação extrajudicial não surtiu o efeito esperado da 

desocupação. Alegou ainda que existiam parcelas em atraso, postulando 

pelo pagamento. Em sua peça contestatória, a parte Apelante sustentou 

que os débitos apontados estavam quitados naquela oportunidade, 

requerendo a devolução em dobro (fl. 119 e ss). E ainda, à fl. 125 

discorreram sobre o direito de retenção por todas as benfeitorias úteis e 

necessárias introduzidas no imóvel até que seja indenizado por tais 

investimentos. Por fim, ainda à fl. 125, postula pela indenização pelo fundo 

de comércio correspondente ao negócio, nos termos da Cláusula 4, § 1º 

do contrato locatício. Pois bem. Inicialmente, imperioso afastar a alegação 

de inovação recursal apontada em contrarrazões, uma vez que, como já 

exposto, os pedidos de indenização pelas benfeitorias e pelo fundo de 

comércio foram expostos na contestação. Portanto, o Apelo deve ser 

conhecido e apreciada a questão meritória ali exposta, limitada no recurso 

a indenização relativa ao fundo de comércio e benfeitorias. Em leitura dos 

autos virtuais, verifica-se que a notificação de fls. 158/159 constou que o 

motivo da rescisão se deu nos seguintes termos: (fl. 159) – “III – A 

NOTIFICANTE não pretende manter a locação por quebra de contrato 

devido à falta de pagamento das locações pelo Locatário, bem como pela 

constatação de início de obras no imóvel sem autorização do Locador e 

deseja a retomada do imóvel, com fundamento na Lei 8.245/91, alterada 

pela Lei 12.112/09, dentro de 30 (trinta) dias, prazo conforme a lei permite 

para a situação, contados do recebimento da presente notificação”. Em 

relação ao inadimplemento, a própria notificação realizada pelos Apelantes 

às fls. 160/164 confessa que existiam valores em aberto, o que por si só, 

é capaz de manter a procedência do despejo, fato este não contestado 

neste apelo. Sobre as benfeitorias que os Apelantes buscam ser 

indenizados, em leitura do caderno processual, verifica-se que o contrato 

existente entre as partes dispõe expressamente na Cláusula Sexta o 

seguinte: “É expressamente proibido ao LOCATÁRIO a fixação de antenas 

de qualquer espécie sobre o telhado assim como fixar pregos ou outros 

objetos que possam danificar as pinturas, paredes, portas, janelas e 

batentes. Salvo melhorias necessárias com a concordância expressa do 

Locador”. Ou seja, restou pactuado entre as partes a proibição expressa 

da realização de qualquer modificação no imóvel locado, salvo expressa 

autorização para tanto. E mais, constou no contrato que o imóvel foi 

entregue aos Recorrentes em perfeito estado de conservação, inexistindo 

qualquer benfeitoria comprovadamente realizada nos autos. Assim, não há 

falar em indenização ante a falta de comprovação das alegações sobre a 

existência de benfeitorias úteis ou necessárias, não se desincumbindo de 

seu ônus da prova, conforme aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE LOCAÇÃO - REPAROS FEITOS 

PELO LOCATÁRIO - COBRANÇAS INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ART. 373, I, DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - 

HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. É obrigação do locatário entregar o imóvel nas 

mesmas condições em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações 

decorrentes do seu uso normal (art. 23, II, da Lei nº 8.245/91). Fará jus ao 

ressarcimento de despesas indevidamente cobradas o locatário que se 

desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito 

(art. 373, I, do CPC).” (TJMT, Ap 32501/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018) – destaquei. 

Importante ressaltar que não houve qualquer menção às benfeitorias que 

se pretendem reter ou ser indenizados, não podendo, por óbvio, serem 

reconhecidas pelo Juízo. Já em relação ao fundo de comércio, é sabido 

que existe previsão expressa no Art. 52 da Lei n. 8245/91, que assim 

dispõe: “Art. 52. O locador não estará obrigado a renovar o contrato se: 

[...] II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de 

fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria 

do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente. § 1º Na 

hipótese do inciso II, o imóvel não poderá ser destinado ao uso do mesmo 

ramo do locatário, salvo se a locação também envolvia o fundo de 

comércio, com as instalações e pertences. § 2º Nas locações de espaço 

em shopping centers , o locador não poderá recusar a renovação do 

contrato com fundamento no inciso II deste artigo. § 3º O locatário terá 

direito a indenização para ressarcimento dos prejuízos e dos lucros 

cessantes que tiver que arcar com mudança, perda do lugar e 

desvalorização do fundo de comércio, se a renovação não ocorrer em 

razão de proposta de terceiro, em melhores condições, ou se o locador, 

no prazo de três meses da entrega do imóvel, não der o destino alegado 

ou não iniciar as obras determinadas pelo Poder Público ou que declarou 

pretender realizar”. E ainda, sobre o fundo de comércio, prevê a Clausula 

Quarta, § 1º do Contrato acostado à fl. 15 diz que “O Locatário terá direito 

a comercialização do ponto ou fundo de comércio, porém com a 

concordância expressa do Locar, que terá prioridade em sua aquisição”. 

Assim, verifica-se que o fundo de comércio somente seria devido caso o 

imóvel não fosse direcionado para uso próprio, e ainda, na hipótese de ser 

exercida a mesma atividade (cantina) por outra empresa. Mas o que se 

constata é que no local onde funcionava a sede dos Apelantes foi 

ampliado o setor de atendimento aos alunos da Instituição de Ensino, sem 

qualquer relação com o ramo alimentício. Dessa forma, não há falar em 

indenização em relação ao fundo de comércio ante o uso próprio em 

modalidade diversa daquela exercida pelos Apelantes, conforme arestos: 

“AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA E INCIDENTE DE FALSIDADE 

DOCUMENTAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. AGRAVO RETIDO 

DESPROVIDO. RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. 

POSSIBILIDADE. FUNDO DE COMÉRCIO. DESCABIMENTO DE 

RESSARCIMENTO NO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO, 

CONFORME LEI N. 8.245/1991. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 

DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO.” (TJRS, Apelação Cível Nº 

70077787711, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 04/07/2018) – 

destaquei. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

REJEITADA. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEIS. LOCATÁRIO QUE FIRMOU O 

CONTRATO DE LOCAÇÃO FICA OBRIGADO AO PAGAMENTO DOS 

ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. PAGAMENTO NÃO 

DEMONSTRADO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO OU RETENÇÃO. 

DESCABIMENTO. RENÚNCIA EXPRESSA. PONTO COMERCIAL. FUNDO DE 

COMÉRCIO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO RESTARAM 

IMPLEMENTADOS, PARA INDENIZAÇÃO PELO PONTO COMERCIAL 

(FUNDO DE COMÉRCIO), OS REQUISITOS DO ART. 52, § 3º, DA LEI DE 

LOCAÇÕES. REJEITADA A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.. (TJRS, Apelação Cível Nº 
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70075094318, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 01/11/2017) – 

negritei. Portanto, não há reforma a ser feita na sentença, uma vez que a 

conduta lícita não é apta a ensejar indenização postulada pelos 

Recorrentes. O Art. 85, § 11 do CPC é imperativo, motivo pelo qual majoro 

os honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação em 

sentença para o novo patamar de 15%. Com tais considerações, em 

decisão monocrática, fundada no Art. 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO ao 

Apelo interposto pelos Requeridos CANTINA DOCE VIDA LTDA e OUTROS 

e majoro os honorários arbitrados em 10% sobre a condenação na 

sentença para o novo patamar de 15% nos termos do Art. 85, § 11 do 

CPC, mantendo-se inalterados os termos da sentença. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. Desa. Maria Helena G. 

Póvoas, Relatora. vi

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011741-13.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO BRANDAO CORREA OAB - MT16113-A (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a 

decisão recorrida. Comunique-se ao Juiz da causa.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0030566-40.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CANTINA DOCE VIDA LTDA - ME (APELANTE)

JOSE ABEL PORTO DE ALMEIDA (APELANTE)

THEIZA HELENA FONTES SOUZA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES OAB - MT4700-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO)

 

Com tais considerações, em decisão monocrática, fundada no Art. 932 do 

CPC, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelos Requeridos CANTINA 

DOCE VIDA LTDA e OUTROS e majoro os honorários arbitrados em 10% 

sobre a condenação na sentença para o novo patamar de 15% nos 

termos do Art. 85, § 11 do CPC, mantendo-se inalterados os termos da 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 2018. Desa. 

Maria Helena G. Póvoas Relatora

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005412-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO FERREIRA LEITE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

TAYANA CAROLINA VIEIRA KREISCHER OAB - MT24132/O (ADVOGADO)

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT1497900A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO)

 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA 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: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. 

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO – OCORRÊNCIA DE DEFEITO DO NEGÓCIO 

JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO 

PESSOAL REALIZADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – AFRONTA AO DEVER 

DE TRANPARÊNCIA E INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR –POSSIBILIDADE 

DE MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – 

DANOS MORAIS RECONHECIMENTO – CUSTAS, DESPESAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falta 

de informações adequadas e precisas quando da contratação levando o 

consumidor acreditar estar firmando determinada modalidade de 

contratação quando na realidade firmava outra dissonante daquela 

pretendida importa no reconhecimento de erro substancial. A falta de 

transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua 

modulação para a espécie de empréstimo manifestada pelo consumidor, 

devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, 

mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas 

no mercado à época da contratação, cabendo a realização de novo 

cálculo pelo contador do Juízo. Configurado no caso o dano moral 

decorrente da conduta abusiva do Banco impõe a indenização. Diante da 

sucumbência da Instituição Financeira, responderá pelas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios em 15% sobre o valor 

da condenação.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003529-96.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC8927-A (ADVOGADO)

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MS19645-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUANNA NERES DOS SANTOS (APELADO)

M L PEIXARIA EIRELI - ME (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO)

 

Diante dessas considerações, nos termos do Art. 932 do CPC, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento 

proferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT., 

29 de outubro de 2018 Desa. Maria Helena G. Póvoas Relatora

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012529-27.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

FLAVIA MARTINS DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA (AGRAVANTE)

LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT15562O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTAURANTE PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME (AGRAVADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

Vistos etc. I - Corrijo o despacho proferido em 26/10/2018 (ID 3937664) em 

virtude do erro material quando da elaboração do relatório sobre a 

pretensão recursal, que deve ser lida como "Trata-se de Recurso de 

agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 

ELIZETE MARTINS DE FIGUEIREDO, LUCIANA MARTINS DE FIGUEIREDO, 

ELLEN MARTINS DE FIGUEIREDO E SILVA, FLAVIA MARTINS DE 

FIGUEIREDO e JOAO PAULO VALENTE DE FIGUEIREDO contra a decisão 

proferida nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia nº 

1007688-77.2018.8.11.0003, movida em desfavor de RESTAURANTE 

PANTANAL GRELHADOS LTDA - ME, perante a 2ª Vara Cível da Comarca 

de Rondonópolis-MT que indeferiu o pedido de tutela contido na exordial." II 

- Por conseguinte, dou por PREJUDICADO os Embargos de Declaração 

opostos em 29/10/2018 (ID 3965927). III - Mantenha-se estes autos na 

classe de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, diante do caráter satisfativo da 

tutela de urgência perseguida pela Agravante e ciente dos efeitos que 

poderão ser causado na hipótese de deferimento, postergo a análise da 

medida para após o exercício do contraditório. IV - Intime-se a parte 

agravada no endereço declinado na petição inicial via aviso de 

recebimento para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões 

(art. 1019, II, do CPC). Às providências de estilo, autorizando a Senhora 
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Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes 

necessários. Cumpra-se. Cuiabá – MT, 29 de outubro de 2018. 

Desembargador Sebastião de Moraes Filho = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002491-53.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA OAB - SP266742-S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICTOR SANDRINI E SILVA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - MT12432-A (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - MT13831-A (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, monocraticamente, DOU PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração tão somente para sanar o erro material e extirpar 

o parágrafo mencionado daquela decisão, mas sem modificar o resultado 

da decisão recorrida. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de Outubro de 

2018. Desa. Maria Helena G. Póvoas Relatora

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0004802-86.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO GOMES DA SILVA (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO PRETE (APELADO)

Alisson dos Santos Carneiro (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT15825-O (ADVOGADO)

LOURDES VOLPE NAVARRO OAB - MT6279-A (ADVOGADO)

 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal 

qual lançada. Nos termos do Art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários 

advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a 

gratuidade da justiça deferida ao Apelante. Intimem-se. Publique-se. 

Comunique-se ao Juízo de Origem. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, Relatora.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0003948-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BOTELHO JACO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO OAB - MT11854O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ALBERTO FARIA MOTTA OAB - MT113815-O (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA OAB - RJ155834-A (ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO)

 

Posto isso, configurada a deserção, NÃO CONHEÇO o Recurso de 

Apelação, com fundamento no Art. 932, III, do CPC/2015. Intimem-se. 

Comunique-se ao Juízo de Origem. Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE. Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2018. Desa. Maria Helena G. 

Póvoas Relatora

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1007528-61.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT6358-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON PAULOSI DOS SANTOS (AGRAVADO)

 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, nos termos do Art. 

932 do CPC e Súmula 568 do STJ para, confirmando a liminar recursal, 

para determinar a realização de busca pelo sistema RENAJUD 

Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018. Des. Maria Helena G. Póvoas Relatora

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1011056-06.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITACIR LORINI (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR OAB - MT9661-A (ADVOGADO)

 

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, 

mantendo inalterada a decisão anteriormente proferida. Intimem-se. 

Cuiabá/MT, 29 de Outubro de 2018. Desa. Maria Helena G. Póvoas 

Relatora

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012722-42.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RICCI - RENOVADORA DE PNEUS LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN FERNANDES RABELO OAB - RO333-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHEFE DO POSTO FISCAL DE FLAVIO GOMES (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012722-42.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012723-27.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

APOENNA KETILLY GONCALVES DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915-A (ADVOGADO)

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO)

GEOFRE SARAIVA NETO OAB - PI8274 (ADVOGADO)

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012723-27.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012736-26.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

OI S.A. (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS OAB - RJ167240 (ADVOGADO)

GUSTAVO DO AMARAL MARTINS OAB - RJ72167 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012736-26.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012740-63.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BENJAMIM LEANDRO DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DETRAN/MT (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012740-63.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012763-09.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA DE AZEVEDO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT1819900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012763-09.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012764-91.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682-B (ADVOGADO)

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012764-91.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012769-16.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SARTOR DE OLIVEIRA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697-O (ADVOGADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012769-16.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012775-23.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO EDUARDO DA SILVA CAIXETA (AGRAVANTE)

ADELIO EDUARDO DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI OAB - MT9697-O (ADVOGADO)

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012775-23.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012777-90.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BILIBIO PIVA OAB - MT16290O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CÂMARA DE VEREADORES DE BARÃO DE MELGAÇO/MT (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012777-90.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL.

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, a ser realizada no dia 12/11/2018 

às 08:30 horas, no Plenário 04, Segunda-feira (Ato Regimental n. 11/2018 

de 25/06/2018) do Egrégio Tribunal de Justiça.

Apelação 7266/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 7266 / 2016

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

ADVOGADO(S): Dr. MARCOS TOMÁS CASTANHA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ADVOGADO(S): Dra. PATRÍCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Apelação 51828/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE DIAMANTINO.

 Protocolo Número/Ano: 51828 / 2016

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): ELVITO GONÇALVEZ DUTRA

ADVOGADO(S): Dr(a). HELTON GEORGE RAMOS

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S): Dr(a). LUCIANA CRISTINA PEREIRA CARDOSO 

ZANDONADI - PROCURADORA FEDERAL

Apelação 89848/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 89848 / 2016

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): JOANA BATISTA DA SILVA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). JOÃO AUGUSTO DE SANCTIS GARCIA - 

DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ADVOGADO(S): Dra. PATRÍCIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

Apelação 166267/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 166267 / 2016

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): PAULO RIBEIRO PEREIRA

ADVOGADO(S): Dr. DANILO PIRES ATALA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 2920/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 2920 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S): Dra. MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI - 

PROCURADORA DO ESTADO

APELADO(S): RUBEM GONÇALO PADILHA

ADVOGADO(S): Dr(a). ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL

Apelação 17284/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 17284 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): SEBASTIÃO POTÁCIO GARCIA

ADVOGADO(S): Dr. WILSON MOLINA PORTO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S): Dr(a). DIEGO PEREIRA MACHADO - PROCURADOR 

FEDERAL

Apelação 49550/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 49550 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S): Dr(a). RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - 

PROCURADOR DO ESTADO
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APELADO(S): GEILZA PEREIRA DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). WENDEL RENATO CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO

Apelação 52588/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE PRIMAVERA 

DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 52588 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): JOEL CEDRO DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ LUIZ DA SILVA

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIANA MARTINELLI SANTANA DE BARROS - 

PROCURADORA FEDERAL

Apelação 68170/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 68170 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): ALEXANDRE PAZ DE OLIVEIRA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr. AIR PRAEIRO ALVES - DEF. PÚBLICO

APELADO(S): MUNICÍPIO DE CUABÁ

ADVOGADO(S): Dra. ANA LIDIA SOUZA MARQUES

Apelação 86715/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 86715 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). HILONÊS NEPOMUCENO

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S): Dra. FERNANDA VILELA ZAGATTO- PROC.FEDERAL

Apelação 103182/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 103182 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): JOSÉ FERREIRA NOBRES

ADVOGADO(S): Dr. NILSON MORAES COSTA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ADVOGADO(S): Dr(a). ADILSON LEITE PAESANO - PROCURADOR 

FEDERAL

Apelação 155430/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 155430 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): AGUINALDO GONÇALVES RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dra. SIMIRAMY BUENO DE CASTRO

APELADO(S): MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

ADVOGADO(S): Dr(a). SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): RED VAGNER SILVA

ADVOGADO(S): Dr. JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

Apelação 18790/2018 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 18790 / 2018

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): IZANIA ARAUJO BARBOSA MAIA

ADVOGADO(S): Dra. REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S): Dr(a). BRUNO BEGER UCHÔA - PROCURADOR FEDERAL

Apelação 20677/2018 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 20677 / 2018

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): MILTON JOSE FRANCISCO

ADVOGADO(S): Dr(a). LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA

              Dr(a). MASSAKI TARUMOTO

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S): Dr(a). RENAN BASTOS DE SENA - PROCURADOR 

FEDERAL

Apelação 25006/2018 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 25006 / 2018

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): MARLIY CRUZ DA COSTA

ADVOGADO(S): Dra. ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO(S): Dr(a). RENAN BASTOS DE SENA - PROCURADOR 

FEDERAL

Apelação 43824/2018 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ.

 Protocolo Número/Ano: 43824 / 2018

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): MADEIREIRA PINHALÃO S. A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADO(S): Dr(a). KHYRA SCHOLZE

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): MINISTERIO PUBLICO

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO

APELADO(S): MADEIREIRA PINHALÃO S. A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ADVOGADO(S): Dr(a). KHYRA SCHOLZE

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação / Remessa Necessária 177528/2015 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 177528 / 2015

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

INTERESSADO/APELANTE: LEONOR BENEDITA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). JABES ALBERTO DIAS

              Dra. TENARESSA APARECIDA DE A. DELLA LIBERA

              Dr(a). OUTRO(S)

INTERESSADO/APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO

Apelação / Remessa Necessária 119334/2017 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA DE JACIARA.

 Protocolo Número/Ano: 119334 / 2017

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

INTERESSADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE JACIARA

ADVOGADO(S): Dr. DELCIO BARBOSA SILVA

INTERESSADO/APELADO: SILVIO RAMOS DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). RICARDO MARQUES DE ABREU

Apelação / Remessa Necessária 2776/2018 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 2776 / 2018

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

INTERESSADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

ADVOGADO(S): Dr(a). SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - 

PROCURADORA DO MUNICÍPIO

INTERESSADO/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO em Cuiabá, aos 29 dias do mês de Outubro de 2018.

Apelação 178339/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 178339 / 2016

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): VALDEMAR CARBONERA

ADVOGADO(S):Dr(a). HÉLIO PASSADORE

ADVOGADO(S):Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação / Remessa Necessária 2540/2016 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA.

 Protocolo Número/Ano: 2540 / 2016

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

INTERESSADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

INTERESSADO/APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S):Dr(a). FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO

Apelação / Remessa Necessária 169626/2016 - Classe: CNJ-1728 

COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 169626 / 2016

RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL

INTERESSADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE SINOP

ADVOGADO(S):Dr(a). NATALY HEITOR MARTINI

INTERESSADO/APELADO: MARIA ANTÔNIA BARBOSA DA SILVA

ADVOGADO(S):Dr(a). LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO
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INTERESSADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO

ADVOGADO(S):Dr(a). LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - 

PROCURADOR DO ESTADO

Apelação 77248/2016 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE ITIQUIRA.

 Protocolo Número/Ano: 77248 / 2016

RELATOR: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

APELANTE(S): PETROCAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAL S. A.

ADVOGADO(S):Dr(a). RAFAEL FERNANDO PUTINI BURZA

ADVOGADO(S):Dr. PAULO ROBERTO C. SILVA

APELANTE(S): MUNICÍPIO DE ITIQUIRA

ADVOGADO(S):Dr(a). RONALDO DE CARVALHO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Intimação

Intimação de pauta Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000010-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFFLER DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTILHO DEMETRIO URBITA OAB - MT7717-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO INTIMAÇÃO DE PAUTA 

DE JULGAMENTO Julgamento designado para a Sessão Ordinária que 

será realizada em 12 de November de 2018 às 08:30 horas, no Plenário n. 

04.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010849-07.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE OAB - SP229418 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012390-75.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA OLIVEIRA GONCALVES DA COSTA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Desse modo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012528-42.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE DE JESUS GONCALVES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Desse modo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo requerido.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010512-18.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012368-17.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ALVES DE SOUZA SIMAO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido.

Intimação Classe: CNJ-84 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

Processo Número: 1010050-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA CANDIDA GARCIA MARVULLE (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MENDES MADEIROS OAB - MT2252800A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Considerando que a matéria está sendo discutida nos Recursos Especiais 

nº 1.692.023/MT e 1.699.851/TO, bem como nos Embargos de Divergência 

em Recurso Especial nº 1.163.020/RS, sendo afetada pelo Tema 986 

(Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS) determino o sobrestamento do 

processo, com fulcro no artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo 

Civil, até o julgamento do leading case.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-109 PETIÇÃO

Processo Número: 1007337-50.2017.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE XAVIER RIBEIRO OAB - 08376078682 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MACIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA FRATA DOS SANTOS OAB - MT0013675A (ADVOGADO)

 

Com essas considerações, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO a ser 

atribuído à Apelação já interposta na ação cível acima epigrafada e em 

trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012733-71.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILNAI MARTA VIEIRA DE SOUZA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012733-71.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 
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GABINETE DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012737-11.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMARA EVANGELISTA FERNANDES DE SOUZA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-A (ADVOGADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012737-11.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012743-18.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB - MT7504-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

GERENTE DA GERÊNCIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO - SEFAZ - MT (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012743-18.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012745-85.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SCHUTTER DO BRASIL LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEITE PIMENTEL OAB - RS19507 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012745-85.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012752-77.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINO SEMIAO DIAS (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(AGRAVADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

Outros Interessados:

GILSON DA CONCEICAO DIAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)

 

Certifico que o Processo nº 1012752-77.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012776-08.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VASCONCELOS DE PAULA E SILVA OAB - 078.497.016-58 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PADOVANI & CIA LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISRAEL BULGARELLI GRELAK OAB - MT22540/O (ADVOGADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012776-08.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

Acórdão

Agravo de Instrumento 139/2015 - Classe: CNJ-202 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS. Protocolo Número/Ano: 139 / 2015. Julgamento: 

23/10/2018. AGRAVANTE(S) - CLARICE SOUZA DE BARROS (Advs: Dra. 

LUCILENE MARIA OLIVEIRA - OAB 5296/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL — 

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO PRÓPRIO RECURSO — 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA — ACÓRDÃO, À ÉPOCA DO JULGAMENTO, 

EM CONSONÂNCIA COM PENSAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA — PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL A REVELAR 

ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO — CUMPRIMENTO — 

IMPRESCINDIBILIDADE.

 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — HIPOSSUFICIÊNCIA — COMPROVAÇÃO — 

DEFERIMENTO.

EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE — DANO 

GRAVÍSSIMO AO MEIO AMBIENTE — MANUTENÇÃO — IMPOSSIBILIDADE 

— DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO — CONSEQUÊNCIA NATURAL.

Entendia, até então, o Superior Tribunal de Justiça da impossibilidade de 

pedido de assistência judiciária no próprio recurso. À luz desse 

entendimento decidiu a Câmara.

No entanto, ao recurso especial deu-se provimento, a revelar mudança de 

compreensão sobre a questão, posterior à data do julgamento pela 

Câmara. Logo, compete ao colegiado o imediato exame do pedido de 

assistência judiciária.

Assim, presentes elementos probatórios que demonstram a 

hipossuficiência, o deferimento é de rigor. Deferida a assistência judiciária, 

impõe-se o conhecimento do recurso.

Por outro lado, devidamente provado o gravíssimo dano ao meio ambiente, 

em consequência de edificação em área de preservação permanente, a 

desocupação seguida de demolição daquela é consequência lógica.

Recurso não provido.

Remessa Necessária 165404/2015 - Classe: CNJ-199 COMARCA DE 

SORRISO. Protocolo Número/Ano: 165404 / 2015. Julgamento: 23/10/2018. 

INTERESSADO(S) - PEDRO GODOI (Advs: Dr. FÁBIO LUIZ SANT'ANA DE 

OLIVEIRA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 900001169), INTERESSADO(S) - 

MUNICÍPIO DE SORRISO (Advs: Dr. RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB 

10825/MT, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO(S) - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr(a). JOÃO VIRGÍLIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB 90001332). Relator: Exmo. Sr. DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU 

EM PARTE A SENTENÇA.

EMENTA:

 REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA 

HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente 

hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

 Sentença retificada em parte.

Apelação 143464/2017 - Classe: CNJ-198 COMARCA DE GUIRATINGA. 

Protocolo Número/Ano: 143464 / 2017. Julgamento: 23/10/2018. 

APELANTE(S) - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dra. CLAUDIA 

REGINA SOUZA RAMOS - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 

4263-O/MT), APELADO(S) - ENILSON LOPES DOS SANTOS (Advs: Dr. 

CHRISTIANO CESAR DA SILVA - OAB 14688/mt, Dr(a). OUTRO(S)). 

Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO.

EMENTA:

 APELAÇÃO — DIFERENÇA REMUNERATÓRIA — CONVERSÃO DE 
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CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR — INEXISTÊNCIA DE 

DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO — COMPROVAÇÃO

 A defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de 

cruzeiros reais em Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos 

os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, 

foram prejudicados pela conversão errônea.

Recurso provido.

Decisão do Relator

Protocolo Número/Ano: 89116 / 2016 APELAÇÃO / REMESSA 

NECESÁRIA Nº 89116/2016 - CLASSE CNJ - 1728 COMARCA DE ALTO 

GARÇAS INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO 

(Advs: Dr(a). RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - PROCURADOR DO 

ESTADO - OAB 18026-a/mt), INTERESSADO/APELADO - KARLA VIANA 

PRADO SIQUEIRA (Advs: Dr(a). ANDREIA PINHEIRO - OAB 10946/mt, 

Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Em conclusão, trata-se de recurso deserto, por não ter 

sido feito o preparo. Essas, as razões por que não conheço do 

recurso adesivo. No mais, recebo a apelação do Estado de Mato Grosso 

(fls. 246/264, volume II), nos termos dos artigos 1.010, § 3º e, 1.012, 

cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos 

de admissibilidade. Procedam-se às retificações necessárias. Segue 

relatório em duas (2) laudas. Intimem-se.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR) Vistos etc.

 

 

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

 

Des. Luiz Carlos da Costa

               Relator

 
Protocolo Número/Ano: 84039 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 84039/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 89116/2016 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). RODRIGO 

SANTOS DE CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 

18026-a/mt), EMBARGADO - KARLA VIANA PRADO SIQUEIRA (Advs: 

Dr(a). ANDREIA PINHEIRO - OAB 10946/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Assim, determino o sobrestamento do recurso até o 

pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal em 

relação ao Tema nº 810.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 

(RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 92413 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 92413/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 18508/2010 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ANTONIO JESUINO DE OLIVEIRA (Advs: Dra. DINARA 

DE ARRUDA OLIVEIRA - OAB 4914/MT, Dra. ENY RIBEIRO SOARES - 

OAB 1281/mt, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - MINISTÉRIO PÚBLICO

Decisão: Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 8033 / 2016

REC. AGRAVO INTERNO Nº 8033/2016 (INTERPOSTO NOS AUTOS 

DO(A) APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 91673/2015 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA CAPITAL

AGRAVANTE(S) - ADENIR GREGÓRIA DA SILVA E OUTRO(s) (Advs: 

Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

AGRAVADO(S) - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. JOSÉ ADELAR DAL 

PISSOL - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - OAB 900001128)

Decisão: Essas, as razões por que determino o retorno dos autos à 

Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender 

cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 88390 / 2016

REMESSA NECESSÁRIA Nº 88390/2016 - CLASSE CNJ - 199 COMARCA 

CAPITAL

INTERESSADO(S) - MÁRCIO CARDOSO DA SILVA (Advs: Dr. 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB 11190/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO(S) - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT - FUNCAB (Advs: Dra. NOILVIS KLEM RAMOS - OAB 

13100/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão: Porque a sentença não foi proferida contra a Fundação 

Professor Carlos Augusto Bittencourt — FUNCAB, não está sujeita ao 

reexame, pelo que não o admito.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 108990 / 2017

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 108990/2017 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - JOSÉ RAMOS DA CRUZ GOMES (Advs: 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13.079/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: 

Dra. REBEKA VIEIRA - OAB 14392-A/MT), INTERESSADO/APELADO - 

JOSÉ RAMOS DA CRUZ GOMES (Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO 

R O B E R T S  -  O A B  1 3 . 0 7 9 / M T ,  D r ( a ) .  O U T R O ( S ) ) , 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dra. REBEKA 

VIEIRA - OAB 14392-A/MT)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

JOSÉ RAMOS DA CRUZ GOMES MUNICÍPIO DE SINOP

INTERESSADO/APELADO:

JOSÉ RAMOS DA CRUZ GOMES MUNICÍPIO DE SINOP

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos índices aplicados 

a título de correção monetária e juros de mora, aos processos que visam a 

condenação da Fazenda Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. 

Entretanto, em decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a suspensão da 

aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o presente 

feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo 

da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 120442 / 2017

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 120442/2017 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - APARECIDO BORGES DE CARVALHO (Advs: 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dra. REBEKA 

VIEIRA - OAB 14392-a/mt), INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE 

SINOP (Advs: Dra. REBEKA VIEIRA - OAB 14392-a/mt), 

INTERESSADO/APELADO - APARECIDO BORGES DE CARVALHO (Advs: 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

APARECIDO BORGES DE CARVALHO MUNICÍPIO DE 

SINOP

INTERESSADO/APELADO:

MUNICÍPIO DE SINOP APARECIDO BORGES DE 

CARVALHO 

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.
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Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 169443 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 169443/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - MARIA CECÍLIA ZANCHETA TRAMONTINA 

(Advs: Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB 5395-B/MT, 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). DARI 

LEOBET JÚNIOR - OAB 21919/MT), INTERESSADO/APELADO - MARIA 

CECÍLIA ZANCHETA TRAMONTINA (Advs: Dr. EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - OAB 5395-B/MT, Dr(a). THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB 13079/MT), INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE 

SINOP (Advs: Dr(a). DARI LEOBET JÚNIOR - OAB 21919/MT)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

MARIA CECÍLIA ZANCHETA TRAMONTINA MUNICÍPIO DE 

SINOP

INTERESSADO/APELADO:

MARIA CECÍLIA ZANCHETA TRAMONTINA MUNICÍPIO DE 

SINOP 

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 170953 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 170953/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). DARI 

LEOBET JUNIOR - OAB 21.919/MT), INTERESSADO/APELADO - JOSMÉLIA 

RODRIGUES DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB 13.079/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE SINOP

INTERESSADO/APELADO:

JOSMÉLIA RODRIGUES DE OLIVEIRA

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 180051 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 180051/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-B/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - LUCIANA STELLA SOMAVILLA BIAZZI (Advs: 

Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB 5395-B/MT, Dr(a). 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13.079/MT)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE SINOP

INTERESSADO/APELADO:

LUCIANA STELLA SOMAVILLA BIAZZI

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 20735 / 2018

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 20735/2018 - CLASSE CNJ - 1728 

COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - CLARINDA KLUNK LAUSCHNER (Advs: Dr(a). 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). LUIS 

CARLOS CORTES - OAB 17.750/MT), INTERESSADO/APELADO - 

CLARINDA KLUNK LAUSCHNER (Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO/APELADO - 

MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). LUIS CARLOS CORTES - OAB 

17.750/MT)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

CLARINDA KLUNK LAUSCHNER MUNICÍPIO DE SINOP

INTERESSADO/APELADO:

CLARINDA KLUNK LAUSCHNER MUNICÍPIO DE SINOP 

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 
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finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 23997 / 2018

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 23997/2018 - CLASSE CNJ - 1728 

COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA 

(Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: 

Dr(a). CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB 17735/mt), 

INTERESSADO/APELADO - SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA 

(Advs: Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). 

OUTRO(S)), INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). 

CARLOS MELGAR NASCIMENTO - OAB 17735/mt)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA MUNICÍPIO DE 

SINOP

INTERESSADO/APELADO:

SANDRA DE OLIVEIRA PEREIRA MIRANDA MUNICÍPIO DE 

SINOP 

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 34298 / 2017

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 34298/2017 - CLASSE CNJ - 1728 

COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - ALEXANDRA MEIRE DA SILVA (Advs: Dr(a). 

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB 14061/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dra. REBEKA 

VIEIRA - OAB 14392-a/mt)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

ALEXANDRA MEIRE DA SILVA

INTERESSADO/APELADO:

MUNICÍPIO DE SINOP

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 54911 / 2017

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 54911/2017 - CLASSE CNJ - 1728 

COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - MARIA APARECIDA DE BRITO SOUZA (Advs: 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dra. KÁTIA 

REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - OAB 5014-B/MT)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

MARIA APARECIDA DE BRITO SOUZA

INTERESSADO/APELADO:

MUNICÍPIO DE SINOP

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 71046 / 2017

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 71046/2017 - CLASSE CNJ - 1728 

COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELANTE - MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA CARLUCCI 

(Advs: Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB 5395-B/MT, 

Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/MT), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dra. REBEKA 

VIEIRA - OAB 14392-a/mt), INTERESSADO/APELADO - MARIA ALBANISA 

DE OLIVEIRA CARLUCCI (Advs: Dr. EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB 5395-B/MT, Dr(a). THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 

13079/MT), INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dra. 

REBEKA VIEIRA - OAB 14392-a/mt)

Decisão:

INTERESSADO/APELANTE:

MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA CARLUCCI MUNICÍPIO DE 

SINOP

INTERESSADO/APELADO:

MARIA ALBANISA DE OLIVEIRA CARLUCCI MUNICÍPIO DE 
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SINOP 

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos 

índices aplicados a título de correção monetária e juros de 

mora, aos processos que visam a condenação da Fazenda 

Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. Entretanto, em 

decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a 

suspensão da aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o 

presente feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o 

julgamento definitivo da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA 

(RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 173292 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 173292/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA CAPITAL

INTERESSADO/APELANTE - LEONEL DA SILVA MARTINS E OUTRO(s) 

(Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO, 

INTERESSADO/APELADO - LEONEL DA SILVA MARTINS E OUTRO(s) 

(Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELADO - ESTADO DE MATO GROSSSO

Decisão: Essas, as razões por que determino o retorno dos autos à 

Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender 

cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 104791 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 104791/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA CAPITAL

INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB 7718 - B/ 

MT), INTERESSADO/APELANTE - ANA PAULA PINHO DA SILVA BIANCHINI 

(Advs: Dr(a). CAMILA SIRTOL PARREIRA - OAB 22.957/O, Dra. MÁRCIA 

NIEDERLE - OAB 10458/MT), INTERESSADO/APELADO - ANA PAULA 

PINHO DA SILVA BIANCHINI (Advs: Dr(a). CAMILA SIRTOL PARREIRA - 

OAB 22.957/O, Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/MT), 

INTERESSADO/APELADO - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). 

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB 7718 - B/ 

MT)

Decisão: Essas, as razões por que determino o retorno dos 

autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as 

providências que entender cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 123253 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 123253/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA CAPITAL

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. RUBI 

FACHIN - PROCURADOR DO MUNICÍPIO - OAB 3799/mt), 

INTERESSADO/APELADO - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. RUBI FACHIN 

- PROCURADOR DO MUNICÍPIO - OAB 3799/mt), INTERESSADO/APELANTE 

- JACIRA TEIXEIRA DE BARROS (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 

10458/mt, Dr(a). OUTRO(S)), INTERESSADO/APELADO - JACIRA TEIXEIRA 

DE BARROS (Advs: Dra. MÁRCIA NIEDERLE - OAB 10458/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Essas, as razões por que determino o retorno dos 

autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as 

providências que entender cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 180130 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 180130/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA DE SORRISO

INTERESSADO/APELANTE - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS (Advs: Dr(a). DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - PROCURADOR 

FEDERAL - OAB 5416-O/MT), INTERESSADO/APELADO - PEDRO LUIZ DE 

OLIVEIRA (Advs: Dr. MAURO MEAZZA - OAB 11110-b/mt, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão:

Essas, as razões por que determino o retorno dos autos à 

Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que 

entender cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 

(RELATOR)

 
Protocolo Número/Ano: 34668 / 2017

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 34668/2017 - CLASSE CNJ - 1728 

COMARCA CAPITAL

INTERESSADO/APELANTE - MIGUEL OURIVES SILVA (Advs: Dra. MÁRCIA 

NIEDERLE - OAB 10458/mt), INTERESSADO/APELANTE - ESTADO DE 

MATO GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA REGINA SOUZA RAMOS - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4263-O/ MT), 

INTERESSADO/APELADO - MIGUEL OURIVES SILVA (Advs: Dra. MÁRCIA 

NIEDERLE - OAB 10458/mt), INTERESSADO/APELADO - ESTADO DE MATO 

GROSSO (Advs: Dr(a). CLÁUDIA REGINA SOUZA RAMOS - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4263-O/ MT)

Decisão: Essas, as razões por que determino o retorno dos 

autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as 

providências que entender cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA 

(RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 50725 / 2017

APELAÇÃO Nº 50725/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

APELANTE(S) - RICARDO LUMINA CINTRA (Advs: Dra. MÁRCIA 

NIEDERLE - OAB 10458/mt, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - ESTADO 

DE MATO GROSSO (Advs: Dra. MARILCI M. F. DE SOUZA COSTA E 

SILVA - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 4646-O/MT)

Decisão: Essas, as razões por que determino o retorno dos autos à 

Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender 

cabíveis.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 88674 / 2017

APELAÇÃO Nº 88674/2017 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE SÃO 

FÉLIX DO ARAGUAIA

APELANTE(S) - ANDRÉIA CRISTINA CIRQUEIRA BARBOSA (Advs: 

Dr(a). RAFAEL CÉSAR DO NASCIMENTO - OAB 16056/MT), 

APELADO(S) - MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (Advs: Dr. 

ROGÉRIO CAETANO DE BRITO - OAB 16581/mt)

Decisão: Ante o exposto, não conheço da apelação.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003889-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO DE SOUZA PONTES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.
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Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1009212-21.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE AGUA BOA (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY REGINA LEITE GNUTZMANN OAB - MT19383-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em) contrarrazões no prazo 

legal, nos termos do art. 1021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006438-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DA SILVA DORILEO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-A (ADVOGADO)

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004148-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA DE MORAES NEVES (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626-O (ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 84674 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 84674/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

REMESSA NECESSÁRIA 66677/2015 - CLASSE: CNJ-199) COMARCA 

CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). PATRYCK DE 

ARAÚJO AYALA - PROCURADOR GERAL DO ESTADO - OAB 9001391), 

EMBARGADO - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO RESIDENCIAL 

OUROMIL (Advs: Dr. BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB 

9779/MT, Dr. ELARMIN MIRANDA - OAB 1895/MT, Dr. VALDECIR ERRERA - 

OAB 3365-a/mt)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001559-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE BORGES CORDEIRO OAB - MT2020600A (ADVOGADO)

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - PR78923 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)

 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 90943 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 90943/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 140387/2015 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). DÉBORA 

LETÍCIA OLIVEIRA VIDAL - PROCURADORA DO ESTADO - OAB 9001377), 

EMBARGADO - MARLI ROSA FALAVIGNA E OUTRA(s) (Advs: Dr. BRUNO 

JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB 9271/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 90942 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 90942/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 167451/2015 - CLASSE: CNJ-1728) 

COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr. WALDEMAR 

PINHEIRO DOS SANTOS - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 7718-B/MT), 

EMBARGADO - MARIA LUCIA SOARES E OUTRO(s) (Advs: Dr. BRUNO 

JOSÉ RICCI BOAVENTURA - OAB 9271/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1010212-56.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SADORA XAVIER FONSECA CHAVES OAB - MT10332 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BENEDITO CORREA DA COSTA (AGRAVADO)

LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

RAI Nº 1010212-56.2018.8.11.0000 VISTOS... Agravo de Instrumento, com 

pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea 

Grande/MT, em face da decisão que, nos autos da Ação Mandamental, 

impetrado por Luiz Fernando Botelho e Sebastião Benedito Correa da 

Costa, deferiu a liminar pleiteada, determinando que a autoridade coatora 

suspenda o ato lesivo, se abstenha da exigência de jornada de 40 

horas/semanais, por não haver qualquer acréscimo remuneratório aos 

subsídios dos impetrantes, que sempre cumpriram 30 horas/semanais, 

conforme Edital nº 002/SAD/91, violando a regra constitucional da 

irredutibilidade de vencimentos. Nas razões recursais, sustenta o 

agravante sobre a impossibilidade de se conceder liminar em face da 

Fazenda Pública, principalmente que lhe cause prejuízo, bem como que 

esgote o mérito da matéria em discussão. Argumenta, ainda, que ao alterar 

a jornada de trabalho dos impetrantes, respeitou todos os seus direitos e 

garantias constitucionais, inclusive o da irredutibilidade salarial, uma vez 

que a nova Lei Complementar Municipal nº 4.293/20117, unifica a carga 

horária de todos os servidores da carreira de Inspetores de Tributos I e II e 

a respectiva remuneração. Por fim, pugna pela concessão do efeito 

suspensivo ao presente recurso. Juntou documentos anexos ao arquivo 

virtual. É o que merece registro. Decido. In casu, verifica-se tratar de 

recurso de agravo de instrumento, interposto em face de decisão que nos 

autos do Mandado de Segurança o Magistrado Singular entendeu estarem 

presentes os requisitos para concessão da medida liminar, determinando 

que autoridade coatora se abstenha de exigir a jornada de 40 

horas/semanais, por não haver qualquer acréscimo remuneratório aos 

subsídios dos impetrantes, que sempre cumpriram 30 horas/semanais, 

conforme Edital nº 002/SAD/91. Após a análise dos autos, verifico a 

inexistência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo 

pretendido. Isso porque, embora seja pacífico o entendimento de que o 

servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a 

Administração Pública alterar, no caso, sua jornada de trabalho, é 

resguardado constitucionalmente o seu direito a irredutibilidade de 

vencimentos. Cito: RMS 52.648/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017. Na hipótese, 

os impetrantes/agravados prestaram concurso público, conforme Edital nº 
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002/SAD/91, com posse em 1993, para o exercício do cargo de Inspetor 

de Tributos, com a jornada de 30 horas/semanais, entretanto, após a 

entrada em vigor da Lei Complementar nº 4.293/2017, passou a se exigir o 

cumprimento de 40 horas/semanais, sem, contudo, ter alterado 

proporcionalmente seu subsídio. Sendo assim, se evidencia, a princípio, 

uma violação na irredutibilidade salarial e, portanto, indícios suficientes 

para a concessão da liminar, conforme muito bem fundamentado pelo 

Magistrado Singular. Com essas considerações, indefiro o efeito 

suspensivo vindicado. Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito. 

Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no 

prazo legal. Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça. 

Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de setembro de 2018. José Zuquim 

Nogueira Desembargador Relator

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 74870 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 74870/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 89116/2016 - CLASSE: 

CNJ-1728) COMARCA DE ALTO GARÇAS

EMBARGANTE - KARLA VIANA PRADO SIQUEIRA (Advs: Dr(a). 

ANDREIA PINHEIRO - OAB 10946/mt, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - 

ESTADO DE MATO GROSSO (Advs: Dr(a). RODRIGO SANTOS DE 

CARVALHO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB 18026-a/mt)

Decisão: Certifiquem-se acerca da publicação da decisão de fls. 

313/316verso, volume II. Na hipótese de não ter sido publicada, 

publiquem-se.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 41479 / 2015

APELAÇÃO Nº 41479/2015 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL

APELANTE(S) - MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Advs: Dr. PAULO EMÍLIO 

MAGALHÃES - PROC. MUNICÍPIO - OAB 3632/MT.), APELADO(S) - CID 

IMÓVEIS LTDA (Advs: Dr. OTACÍLIO PERON - OAB 3684-A/MT, Dr(a). 

OUTRO(S))

Decisão: Converto o julgamento em diligência e determino que a autora 

junte, no prazo de quinze (15) dias, fotocópias do inteiro teor dos autos do 

mandado de segurança (código 232182) impetrado contra ato acoimado 

de ilegal praticado pelo Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Urbano do Município de Cuiabá.

Ass.: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Protocolo Número/Ano: 118816 / 2016

APELAÇÃO / REMESSA NECESÁRIA Nº 118816/2016 - CLASSE CNJ - 

1728 COMARCA DE SINOP

INTERESSADO/APELADO - JUREMA LOURDES ZANATTA (Advs: Dr(a). 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB 13079/mt, Dr(a). OUTRO(S)), 

INTERESSADO/APELANTE - MUNICÍPIO DE SINOP (Advs: Dr(a). JOSÉ 

EVERALDO DE SOUZA MACEDO - OAB 5347-b/mt, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

INTERESSADO/APELADO:

JUREMA LOURDES ZANATTA

INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE SINOP

VISTOS...

O Supremo Tribunal Federal afetou a matéria relativa aos índices aplicados 

a título de correção monetária e juros de mora, aos processos que visam a 

condenação da Fazenda Pública, no Re 870947/SE – Tema 810. 

Entretanto, em decisão unipessoal e a fim de evitar graves prejuízos às 

finanças públicas, o Ministro Luiz Fux, determinou a suspensão da 

aplicação do referido Tema.

Ante o exposto, em cumprimento à determinação, suspendo o presente 

feito e devolvo-o à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo 

da controvérsia.

Publique-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Ass.: EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Decisão / Intimação do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 169654 / 2016

APELAÇÃO Nº 169654/2016 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S) - LEONARDO LIMA DE MEDEIROS (Advs: Dr(a). FRANCINE 

AUZANI STALLLBAUM - OAB 18737/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELANTE(S) 

- JEFFERSON LUIZ LIMA DA SILVA (Advs: Dr(a). GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB 14554/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELANTE(S) - ERIKO 

SANDRO SUARES (Advs: Dr. FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB 7557/MT, Dr(a). OUTRO(S)), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO

 

VISTOS...

 

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 557, § 1º- A, do 

CPC/1973, dou provimento aos recursos de apelação de 

Leonardo Lima de Medeiros, Jefferson Luiz Lima da Silva e 

Eriko Sandro Suares, acolho a preliminar de cerceamento de 

defesa, para desconstituir a sentença, devendo ser 

oportunizada a produção de provas para aferição da extensão 

do dano ao erário.

Publique-se. Intime-se.

Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de 

origem, com as cautelas de praxe.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

 

José Zuquim Nogueira

Desembargador Relator

Terceira Câmara de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012742-33.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012746-70.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT7993-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RADIO CLUBE FM ARENAPOLIS LTDA - ME (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012746-70.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012771-83.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012771-83.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 
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sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Acórdão

Acórdão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005536-79.2006.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO SCHEVINSKI (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SCHEVINSKI OAB - MT13272-O (ADVOGADO)

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DU PONT DO BRASIL S A (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO Número Único: 0005536-79.2006.8.11.0040 Classe: 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Nulidade / Inexigibilidade do Título, 

Indenização do Prejuízo] Relator: Des(a). DIRCEU DOS SANTOS Turma 

Julgadora: [DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). 

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES 

ALVES] Parte(s): [CESAR ROBERTO SCHEVINSKI - CPF: 298.776.791-91 

(APELANTE), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), 

DU PONT DO BRASIL S A - CNPJ: 61064929007343 (APELADO), JONAS 

COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), ANA PAULA 

SCHEVINSKI - CPF: 012.367.850-10 (ADVOGADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a 

Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da 

Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO PROVIDO, 

DECISÃO UNÂNIME. E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS – LAVOURA DE SOJA – UTILIZAÇÃO DO FUNGICIDA 

THIONEX 350 – PRODUTOR RURAL – INAPLICABILIDADE DO CDC – 

INEFICIÊNCIA DO PRODUTO COMPROVADA – PROVA DOCUMENTAL, 

OITIVA DE TESTEMUNHAS E PARECER TÉCNICO – ÔNUS DA PROVA 

SATISFEITO PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – 

EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INEFICIÊNCIA DO PRODUTO E OS 

PREJUÍZOS ADVINDOS DO AUMENTO DO CUSTO DE PRODUÇÃO E/OU DA 

QUEBRA DE PRODUTIVIDADE DA SAFRA – PRESENÇA DOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DO DIREITO À REPARAÇÃO MATERIAL – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DEVIDO – AUSÊNCIA DE IMPUNAÇÃO DO VALOR – 

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ consolidou o entendimento no 

sentido que “no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o 

produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, 

nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no 

AREsp n. 86.914/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

28.06.2012) (TJMT. Ap 36228/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 

J. em 25.05.2016). Diante da existência de um conjunto probatório seguro 

e capaz de atestar a ineficiência do fungicida THIONEX 350, vislumbra-se 

o nexo de causalidade entre o uso do produto aplicado nas lavouras e os 

prejuízos advindos do aumento do custo de produção e/ou da quebra de 

produtividade da safra, impondo-se à inexigibilidade das duplicatas e à 

reparação material advinda desse prejuízos. Data da sessão: Cuiabá-MT, 

24/10/2018

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0004765-41.2013.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - ME (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT57439-O (ADVOGADO)

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ROGERIO GONCALVES COIMBRA (TERCEIRO INTERESSADO)

OSIAS VAGNER GREVE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

APELAÇÃO CÍVEL (198)0004765-41.2013.8.11.0013 RECORRENTE: 

APELANTE: SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA - ME 

RECORRIDO: APELADO: BANCO DO BRASIL SA INTIMAÇÃO ao(s) 

patrono(s) do(s) RECORRIDO(S) APELADO: BANCO DO BRASIL SA para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar(em) contrarrazões ao recurso 

interposto.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012742-33.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012742-33.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000046-96.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TSINHOTSE (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO33372-A (ADVOGADO)

ALESSANDRA BERTOL WILPERT RIBEIRO OAB - MT17246/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR MACIEL ANTUNES OAB - MG74420 (ADVOGADO)

 

Assim, com fulcro no art. 99, §2º do Código de Processo Civil, intime a 

parte apelante para que, no prazo de cinco dias, comprove o 

preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, 

tais como demonstrativo atualizado de recebimento do benefício 

previdenciário, extratos atuais da conta corrente, declarações de imposto 

de renda completa, bem como outros que entender necessário que repute 

úteis para a comprovação do alegado.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012430-57.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ160435-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESARIO RODRIGUES DE SALES (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA RENATA DE SOUSA ESCOLA OAB - MT22954/O (ADVOGADO)

 

Dessa feita, intime-se o recorrente para que recolha novamente o valor do 

preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
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Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012742-33.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012742-33.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012742-33.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012742-33.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1012742-33.2018.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 29/10/2018 14:51:12 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). DIRCEU DOS SANTOS

Certidão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012742-33.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SADY ELIAS SOLETTI (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAN SOLETTI OAB - RO3702 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDVALDO PEREIRA DA CONCEICAO (AGRAVADO)

 

Certifico, que o processo de n. 1012742-33.2018.8.11.0000 foi 

protocolado no dia 29/10/2018 14:51:12 e distribuído inicialmente para o 

Des(a). DIRCEU DOS SANTOS

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012433-12.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA VIEIRA DE JESUS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR OAB - MT22662-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289-A 

(ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO)

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

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O (ADVOGADO)

 

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada. Intime-se 

a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC. Oficie o douto juiz a quo 

para que preste as informações necessárias. P. I.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012612-43.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ARGENTA DEON (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT21936-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROCETE INDUSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA FRACARO LOMBARDI OAB - PR43628 (ADVOGADO)

 

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada. Intimem 

os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15. Oficie-se ao 

douto juízo a quo e solicite-se informações. P. I.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012496-37.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT13039/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAYS PRATES SILVA (AGRAVADO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-A (ADVOGADO)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB - MT15626-O 

(ADVOGADO)

 

Posto isso, antes de adentrar a análise da admissibilidade do agravo, 

intime o agravante para colacionar aos autos as cópias dos documentos 

epigrafados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inadmissibilidade do 

vertente recurso. P.I.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001751-66.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os 
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benefícios da justiça gratuita, e determino que o apelante proceda ao 

preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 

99, §7º, do CPC/15, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada 

a análise do mérito recursal. P. I.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001388-25.2014.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

G. R. (APELANTE)

I. D. F. E. (APELANTE)

I. P. F. (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANI REBELATTO OAB - MT10431O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O (ADVOGADO)

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. F. E. (APELADO)

G. R. (APELADO)

I. P. F. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O (ADVOGADO)

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097A (ADVOGADO)

CRISTIANI REBELATTO OAB - MT10431O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. E. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

D. E. R. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

De tal arte, intime a apelante, por seu advogado e pelo DJE, para efetuar o 

pagamento do preparo recursal em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4º, ambos do CPC, 

sob pena de deserção. P. I.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0018428-22.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DOS SANTOS ARRUDA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A. (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-S 

(ADVOGADO)

 

Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a Secretaria 

a intimação da Oi S.A., através de seus advogados constituídos nos 

autos, via DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1º, do CPC. P. I.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012492-97.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT13039/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada. Intime o 

agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC. Oficie-se ao douto juiz a 

quo e solicite-se informações. P.I.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012504-14.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EVA DO BONDESPACHO DIAS (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-A (ADVOGADO)

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT14889/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO FERREIRA DA SILVA DIAS (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO GODA OAB - MT7188O (ADVOGADO)

 

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os 

benefícios da justiça gratuita, e determino que a agravante proceda ao 

preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 

99, §7º, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a 

análise dos demais pedidos. P. I.

Intimação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012422-80.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DE LIMA SILVA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT17453-O (ADVOGADO)

DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO OAB - MT19437 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON BASSANI (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS5917200A (ADVOGADO)

 

Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada. Intime-se 

o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC. Oficie-se ao douto juiz a 

quo para que preste as informações necessárias. P.I.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0005798-69.2008.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLO ADRIANO VENCIO VAZ OAB - GO13891-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CELSO LIMA DA SILVA (EMBARGADO)

LUCINEIDE DUTRA DO NASCIMENTO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT7402-O (ADVOGADO)

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)0005798-69.2008.8.11.0004 

EMBARGANTE: EVOLU SERVIC AMBIENTAL LTDA EMBARGADO: 

LUCINEIDE DUTRA DO NASCIMENTO, ESPÓLIO DE CELSO LIMA DA SILVA 

INTIMAÇÃO ao(s) partrono(s) do(s) EMBARGADO: LUCINEIDE DUTRA DO 

NASCIMENTO, ESPÓLIO DE CELSO LIMA DA SILVA para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar(em) resposta aos embargos de declaração, nos 

termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 95143 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 95143/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 102622/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ

EMBARGANTE - DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTRO(s) 

(Advs: Dra. ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - OAB 9344/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), EMBARGADO - TIAGO CORRADI (Advs: Dr(a). MÁRIO 

EDUARDO HOFF DA SILVA - OAB 6179-B/MT), EMBARGADO - BRIZIDA 

OLIVEIRA DAMO GIRARDI (Advs: Dr(a). LIDIANE LOCATELLI - OAB 17381 

OAB/MT, Dr(a). NAHÍMA MULLER - OAB 235630/SP, Dr. SILAS DO 

NASCIMENTO FILHO - OAB 4398-A/MT), EMBARGADO - GERALDO 

ANTÔNIO MENDES DA SILVA (Advs: Dr. JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB 9172-b/mt, Dr. JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB 12009/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - PREMIUM NEGÓCIOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA (Advs: Dra. ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - 

OAB 6249/MT, Dr. FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - OAB 

7348/MT, Dr(a). MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB 16528/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), EMBARGADO - GILMAR ANTÔNIO GIRARDI

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 92716 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 92716/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 
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APELAÇÃO 48026/2016 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ

EMBARGANTE - MILTON HENRIQUE ZIMPEL E OUTRA(s) (Advs: Dr. 

ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB 12192/MT, Dr(a). ROBSOM HUILSOM 

BROCH COLLI - OAB 14802/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - 

GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA (Advs: Dr. JOSÉ EDUARDO 

POLISEL GONÇALVES - OAB 12009/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO 

- PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (Advs: Dra. ALEANDRA 

FRANCISCA DE SOUZA - OAB 6249/MT, Dr. FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB 7348/MT, Dr(a). JOÃO BOSCO PRUDENTE - OAB 

17.223/DF, Dr(a). MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB 16528/MT, Dr(a). 

WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB 27018/GO, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 91448 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 91448/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 53789/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (Advs: Dr(a). FABIUS 

DELBONI DE ANDRADE - OAB 12573/mt), EMBARGADO - BANCO DO 

BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). NELSON FEITOSA JÚNIOR - OAB 8656/mt)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 96073 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 96073/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 139020/2017 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - WELTON VICENTE DA COSTA E OUTRA(s) (Advs: Dr. 

ROBERTO ZAMPIERI - OAB 4094/MT, Dr(a). OUTRO(S)), EMBARGADO - 

VALDEMIR LOPES DA SILVA (Advs: Dr. VILSON PEDRO NERY - OAB 

8015/MT)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

 
Protocolo Número/Ano: 91448 / 2018

REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 91448/2018 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) 

APELAÇÃO 53789/2018 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE - ANTONIO CARLOS DE BARCELOS (Advs: Dr(a). FABIUS 

DELBONI DE ANDRADE - OAB 12573/mt), EMBARGADO - BANCO DO 

BRASIL S. A. (Advs: Dr(a). NELSON FEITOSA JÚNIOR - OAB 8656/mt)

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos 

Embargos de Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° 

do art. 1023 CPC.

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 78719 / 2016 REC. EMB. DECLARAÇÃO Nº 

78719/2016 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 161978/2014 - 

CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE SINOP AGRAVANTE(S) - 

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SINOP - ACES (Advs: 

Dr. JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB 10924/mt), 

AGRAVADO(S) - OI S. A. (Advs: Dr. ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB 13241-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Decisão:

Vistos etc.

Tendo em vista uma possível composição da lide entre as partes e, nos 

termos do art. 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço n.º 003/2012 – 

NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às 

centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à Central de 

Conciliação e Mediação de 2º Grau de Jurisdição.

Cumpra-se.

Ass.: EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001461-48.2005.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZAIR LEITE FERRAZ (APELANTE)

JOSE AUGUSTO FERRAZ (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELOS FUNDACAO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIAS GAZAL ROCHA OAB - RJ96079-O (ADVOGADO)

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Tendo em vista a possível composição da lide entre as partes 

e, nos termos do art. 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço n.º 

003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e 

remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à 

CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0033116-08.2011.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA (APELANTE)

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (APELANTE)

RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA - ME (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO)

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT10180-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RETTAMERO & OLIVEIRA LTDA - ME (APELADO)

LUCIELE DROESE DE ALMEIDA (APELADO)

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (APELADO)

MAYK SOARES DE LARA (APELADO)

VINICIUS RETAMERO DE OLIVEIRA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT14039-O 

(ADVOGADO)

NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT10180-O (ADVOGADO)

LINETE DE OLIVEIRA OAB - MT20721/B-B (ADVOGADO)

 

I. Após o julgamento da ação de origem n. 33116-08.2011.8.0041 – Código 

736675, que tramitou perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, 

verifico que foi oposto o Recurso de Embargos de Declaração às fls. 368 

e seguintes (id. 3386225), ainda pendente de decisão. II. Assim, 

apresentada a resposta (id. 3386237), o recurso deve ser analisado pelo 

douto magistrado a quo, antes da remessa ao órgão ad quem. III. Feitas as 

anotações de estilo, devolvam-se os autos a Comarca de origem para a 

providência indicada. P. I.

Decisão Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1009098-82.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FAST SERVICE CELULAR LTDA - ME (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT18498-A (ADVOGADO)

DIEGO JUSTINIANO CAPISTRANO PINHO OAB - RJ147500 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15103-A 

(ADVOGADO)

 

I. . Interposto o agravo de instrumento, foi peticionado pela agravante o 

pedido de desistência (id. 3921173). II. Assim, recebo o requerimento de 

desistência e homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos. III. 

Feitas as anotações de estilo, arquive-se. P. I.

Quarta Câmara de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012744-03.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA ROSA NUNES DA COSTA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012744-03.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012747-55.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA KAROLYNE NUNES MACEDO FIGUEIREDO RODRIGUES 

(AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELYN SILVA FERREIRA OAB - MT21294/O (ADVOGADO)

LIONAY LOPES FIGUEIREDO OAB - MT21323/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON FIGUEIREDO NETTO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012747-55.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012767-46.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON OLIVEIRA CLEMENTINO (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA OAB - MT9107000A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012767-46.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1012770-98.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO COELHO LTDA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PESENTE OAB - SP159947 (ADVOGADO)

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT15472-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS AUGUSTIN (AGRAVADO)

Outros Interessados:

VALERIA LUIZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012770-98.2018.8.11.0000 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a Sessão Ordinária da Egrégia da 

QUARTA

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, que será realizada em 14/11/2018

(quarta-feira) às 08h30min, no Plenário 03. Visando facilitar o trabalho 

dos advogados, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

disponibiliza o e-mail: quarta.secretariadireitoprivado@tjmt.jus.br para 

recebimento de memoriais, pedido de preferência e sustentação oral que 

deverá ser feito em até 24 horas de antecedência da sessão de 

julgamento. As solicitações de preferência e sustentação oral feitas por 

e-mail dispensa o preenchimento de cadastro na sessão

Apelação 24567/2018 - Classe: CNJ-198 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 24567 / 2018

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

APELANTE(S): JOSÉ SABINO DA SILVA EPP

ADVOGADO(S): Dr. EUCLIDES RIBEIRO SILVA JÚNIOR - OAB 5222/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): ADEL BAKER TAMINI NETO

ADVOGADO(S): Dr. LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - OAB 

6949/mt

              Dr(a). OUTRO(S)

Embargos de Declaração - Classe: CNJ-1689 TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. (Opostos nos autos do(a) Apelação 49511/2017 - Classe: 

CNJ-198)

Protocolo Número/Ano: 83500 / 2018

RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

EMBARGANTE: LEANDRO MUSSI

ADVOGADO(S): Dr. PÉRSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB 12295/MT

EMBARGADO: CERLY CARDOSO PICCINI E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dra. FÁBIA CAROLINA MORETTO RIZZATO - OAB 

9301/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

SECRETARIA DA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO em 

Cuiabá, aos 29 dias do mês de Outubro de 2018.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0000700-88.2010.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GUOLO (APELANTE)

LAURINDO GUOLO (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT6145-B (ADVOGADO)

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT6623-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (APELADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A (ADVOGADO)

 

Intimação ao Apelado BANCO DO BRASIL para oferecer contrarrazões 

recursais, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0006275-10.2010.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES LANGER MACIEL (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON MOLINA PORTO OAB - MT12790-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 APELAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005845-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (APELANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (APELADO)

 

Visto. Nos termos do artigo 331, §1º do Código de Processo Civil, 

proceda-se à citação da ré para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso de apelação (id. 3191362), no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos. Cite-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0004523-53.2013.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO PEREZ SELLE (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT22480-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129O (ADVOGADO)

LEONARDO BOAVENTURA ZICA OAB - MT13754-O (ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

Intimação de pauta Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001401-40.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EMBARGANTE)

JOSEMARA GOMES DUARTE DO CARMO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-A (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO)

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO OAB - MT7260-A (ADVOGADO)

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMARA GOMES DUARTE DO CARMO (EMBARGADO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO FAEDA OAB - MT3589-O (ADVOGADO)

WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO OAB - MT7260-A (ADVOGADO)

ELISE FAEDA OAB - MT17054-O (ADVOGADO)

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-A (ADVOGADO)

 

Intimação para manifestação nos embargos de declaração, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0001514-79.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MEINERZ (EMBARGANTE)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT4660-O (ADVOGADO)

ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB - MT7504-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MEINERZ (EMBARGADO)

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

MIRAX COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB - MT7504-O (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-S (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT4660-O (ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) Embargado(s) para se manifestar(em) nos Embargos de 

Declaração no prazo legal, nos termos do § 2° do art. 1023 CPC.

Intimação Classe: CNJ-61 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL

Processo Número: 0045995-42.2014.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-S 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MCA ENERGIA E BARRAGEM LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT13655O 

(ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) recorridos(s) para apresentar(em) contrarrazões no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-56 AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL

Processo Número: 1011157-43.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (AGRAVANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-A 

(ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO IVAN PEREIRA DA ROCHA (AGRAVADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214-A (ADVOGADO)

 

Intimação ao(s) agravado(s) para apresentar(em) contrarrazões no prazo 

legal, nos termos do art. 1021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Intimação do Relator

Protocolo Número/Ano: 33976 / 2018 APELAÇÃO Nº 33976/2018 - 

CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE APELANTE(S) - 

SULMAP SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E AGROPECUÁRIA LTDA (Advs: 

Dr(a). MARIA RITA SOARES CARVALHO - OAB 12895/MT, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELANTE(S) - VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA (Advs: Dr(a). RAFAEL LENIESKY - OAB 11893/SC, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - VIDEPLAST EMBALAGENS PLÁSTICAS 

LTDA (Advs: Dr(a). RAFAEL LENIESKY - OAB 11893/SC, Dr(a). 

OUTRO(S)), APELADO(S) - SULMAP SUL AMAZÔNIA MADEIRAS E 

AGROPECUÁRIA LTDA (Advs: Dr(a). MARIA RITA SOARES 

CARVALHO - OAB 12895/MT, Dr(a). OUTRO(S))

Intimação às partes quanto a continuação do julgamento deste 

feito na sessão do dia 31/10/18 com amplicação do quórum, em 

razão da aplicação da técnica do artigo 942 do CPC.

Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado

Decisão

Decisão Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1009864-38.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

(SUSCITADO)

Outros Interessados:

MARLI ISABEL TIECHER (TERCEIRO INTERESSADO)

RAMSES VICTOR CASTOLDI (TERCEIRO INTERESSADO)

CASTOLDI DIESEL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

"...diante dessas considerações, nos termos do Art. 932 do CPC e em 

consonância com o parecer ministerial, ACOLHO as razões do Suscitante 

e declaro competente o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário 

da Comarca de Cuiabá, para o processamento e julgamento da causa 

originária. Comuniquem-se de imediato os respectivos Juízos. Cumpra-se". 

Cuiabá/MT., 29 de outubro de 2018. Desa. Maria Helena G. 

Póvoas-Relatora.

Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de 

Direito Privado

Comunicado

PAUTA DA 2ª TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO

O Presidente da 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, 

desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, composta pelos 

desembargadores GUIOMAR TEODORO BORGES, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, DIRCEU DOS SANTOS, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA e SERLY MARCONDES ALVES, comunica aos 

senhores advogados, membros do Ministério Público e demais 

interessados que será realizada SESSÃO EXTRAORDINÁRIA no dia 

12/11/2018, com início às 08h30m, no Plenário 02 do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 11 e 86 do RITJ/MT, para 
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julgamento dos processos da pauta de 04/10/2018 que foram adiados, dos 

publicados no DJE no prazo regimental, e dos independem de publicação, 

conforme previsão legal, de acordo com a relação de processos abaixo:

 

1 Agravo Regimental (Interposto nos autos da Ação Rescisória - Classe: 

47-CNJ) – Nº 1001578-08.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ–206 – COMARCA 

DE SAPEZAL/MT (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

AGRAVANTE(S): ESPÓLIO DE ALCIDES JURACI PARZIANELLO, 

REPRESENTADO

PELO INVENTARIANTE MARCO AURELIO PARZIANELLO E ELI

MERCEDES GHELLER PARZIANELLO

Advs.: DR. ROBERTO SOLIGO – OAB/MS 2.464-B

DR. ALEXANDRE SOUZA SOLIGO – OAB/MS 16.314

AGRAVADO(S): ROVILIO MASCARELLO E OUTRO(S)

 

2 Ação Rescisória - Nº 1007305-11.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ–47 – 

COMARCA DA CAPITAL/MT (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

AUTOR(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advs.: Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A

Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF – OAB/MT 12.903]

Dra. EDYEN VALENTE CALEPIS – OAB/MT 15.005-A

E OUTRO(S)

RÉU(S): ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

Advs.: Dra. MANUELA KRUEGER – OAB/MT 17.902

Dr. RAFAEL KRUEGER – OAB/MT 12.058

 

3 Ação Rescisória - Nº 1007794-82.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ–47 – 

COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

AUTOR(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advs.: Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA – OAB/MT 8.184-A

Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF – OAB/MT 12.903

E OUTRO(S)

RÉU(S): EUGÊNIA NETA TEIXEIRA BULHÕES

Advs.: Dr. RODRIGO LUIS GOMES PENNA – OAB/MT 9.998

Dr. JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT 10.032

Dr. GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO – OAB/MS 13.389

 

4 Ação Rescisória - Nº 1006623-90.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ–47 – 

COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

AUTOR(S): R4 COMUNICAÇÃO LTDA.

Advs.: Dr. RONIMÁCIO NAVES – OAB/MT 6.228

Dr. JOMAS F. DE LIMA JUNIOR – OAB/MT 11.785

Dr. ISRAEL ASSER EUGENIO – OAB/MT 16.562

Dra. LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS – OAB/MT 21.037

Dr. RICARDO GOMES SÉRGIO SOUZA – OAB/MT 22.809

E OUTRO(S)

RÉU(S): JÚLIO CESAR BERTONI, REJANE GARCIA SANCHES BERTONI e 

ARTUR CONY CAVALCANTI

Advs.: Dr. ARTUR CONY CAVALCANTI – OAB/MT 5.484

RÉU(S): MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES

 

5 Conflito de Competência - Nº 1002798-07.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DE TAPURAH/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

6 Conflito de Competência - Nº 1003642-54.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DE VERA/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

SORRISO/MT

 

7 Conflito de Competência - Nº 1003660-75.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DE VERA/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

SORRISO/MT

 

8 Conflito de Competência - Nº 1005071-56.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO 

BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

9 Conflito de Competência - Nº 1005260-34.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

10 Conflito de Competência - Nº 1005462-11.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL – ESPECIALIZADA DE DIREITO 

AGRÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT

 

11 Conflito de Competência - Nº 1007071-29.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 3ª VARA ESPÉCIALIZADA DE DIREITO 

BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

12 Conflito de Competência - Nº 1007077-36.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO 

BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO 

BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

13 Agravo Regimental (Interposto nos autos de Mandado de Segurança – 

Classe: 120-CNJ) - Nº 1003697-05.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ–206 – 

COMARCA DA CAPITAL/MT

Agravante(S): MARDEM MACHADO DE SOUZA e SIMONE MACHADO DE 

SOUZA

Advs.: Dr. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA– OAB/MT 2.030

Agravado(S): DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Terceiro Interessado: LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI

Advs.: Dr. LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI – OAB/MT 905-A

Terceiro Interessado: ESTADO DE MATO GROSSO

 

14 Ação Rescisória - Nº 1003820-71.2016.8.11.0000 - Classe: CNJ–47 – 

COMARCA DA CAPITAL/MT

Autor(S): JBS S/A

Advs.: Dr. LUCIANO RAMOS VOLK – OAB/RJ 128.493

Dra. NATASHA GIFFONI FERREIRA FAVIERI – OAB/SP 306.917

Réu(S): ABRAHAM KHALIL WIHBY

Advs.: Dr. RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN – OAB/SP 164.498

Dr. GABRIEL ATLAS UCCI – OAB/SP 195.330

Dr. GUSTAVO DALLA VALLE BAPTISTA DA SILVA – OAB/SP 258.491

Dr. LEONARDO BOAVENTURA ZICA – OAB/MT 3.754-B

Dr. OMAR EL JAMEL – OAB/MT 14.624

Dra. MARIELE DE LIMA MUNIZ – PAB/MT 8.943

Dra. ÉRICA KAIRA DA CRUZ ZANIN – OAB/MT 19.308

 

15 Agravo Regimental (Interposto nos autos de Mandado de Segurança – 

Classe: 120-CNJ) - Nº 1003826-10.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ–206 – 

COMARCA DA CAPITAL/MT

Agravante(S): MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL

Advs.: Dr. EDSON PACHECO DE REZENDE – OAB/MT 3.244

Agravado(S): DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

 

16 Conflito de Competência - Nº 1008513-64.2017.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

17 Conflito de Competência - Nº 1008521-07.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/M

SUSCITADO(S): JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 
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DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE

RONDONÓPOLIS/MT

 

18 Conflito de Competência - Nº 1009024-28.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DE JACIARA/MT

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

JACIARA/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA/MT

 

19 Conflito de Competência - Nº 1010063-60.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DA 

CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

20 Conflito de Competência - Nº 1008474-33.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ–221 – COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO 

BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

21 - Agravo Regimental Nº 1006799-35.2018.8.11.0000 - CLASSE 206 - 

CNJ Capital (Interposto nos autos da Ação Rescisória - Classe 47 - 

CAPITAL)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dra. Lucimar Cristina Gimenez Cano OAB 8506-A

DR. Rodrigo pouso Miranda OAB/MT 12.333

AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS SILVA

Dr. Rodrigo Brandão Correa OAB/MT 16.113

 

22 Conflito de Competência - Nº 1010660-29-.2018.8.11.0000 - Classe: 

CNJ --221 - COMARCA DA CAPITAL/MT

SUSCITANTE(S): JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE/MT

SUSCITADO(S): JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO 

BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL/MT

 

23 Ação Rescisória - Nº 1010528-06.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ - 47 – 

Comarca de Nova Ubiratã/MT

Autor(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A

Advs.: Dr. LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB/MT 8506-A

Réu(S): MÔNICA LEITE SANTOS

Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público 

e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012739-78.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

NATALYA LOVERDE PARPINELLI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012739-78.2018.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Informação Classe: CNJ-211 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1012755-32.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERV DO PODER JUD DO EST DE MATO GROSSO 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA OAB - MT9271-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012755-32.2018.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) - foi distribuído 

automaticamente no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, 

ao Órgão Julgador GABINETE DO DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012756-17.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MARTINS BEZERRA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER OAB - MT4979-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012756-17.2018.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007909-69.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

KR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUBPROCURADOR-GERAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 

1007909-69.2018.8.11.0000 IMPETRANTE: KR CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME IMPETRADO: 

PROCURADORA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SUBPROCURADOR-GERAL DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I - Intime-se a Impetrante a manifestar quanto o 

defeito de representação e decadência, alegados pela PGE (id. 3039487), 

no prazo de 10 dias, ex vi arts. 10 e 76 do CPC. II – Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos. Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. Desa. 

MARIA EROTIDES KNEIP Relatora

Certidão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012699-96.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DE SANTANA OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VENTURA OAB - MT24615/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012699-96.2018.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1009793-36.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA LEAL DE LIMA AVELINO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE GONCALVES OAB - MT11999O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Decisão: "[...] Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a 

notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, 

para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) 

determino ciência ao Procurador-Geral do Estado. Após, vista à 

Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem. Às providências. Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018. Des. Luiz Carlos da Costa, Relator."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007542-45.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO)

MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA OAB - MT24650/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Decisão: "[...] Ante o exposto, com fulcro nos arts. 6º, § 5º e 10 da Lei 

12.016/2009, INDEFIRO A INICIAL, julgando extinto o remédio constitucional 

sem resolução de mérito, DENEGANDO-A. Publique-se. Intime-se. 

Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2018. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, 

Relatora.."

Decisão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011522-97.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA KRESTY PRAEIRO ASENCIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO CORREIA PESCARA OAB - MT0022418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Decisão: "[...] Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 10 da 

Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a 

segurança. Intimem-se. Às providências.Cuiabá, 25 de outubro de 2018. 

Des. Luiz Carlos da Costa,Relator."

Decisão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010609-18.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE ROUPAS FERREIRA MAZUCHINI LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-A (ADVOGADO)

ANDERSON DE SOUZA OAB - MT24894/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Decisão: "[...] Essas, as razões por que, com fundamento nos artigos 321, 

parágrafo único e 330, IV, do Código de Processo Civil, bem como no 

artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, indefiro a inicial. 

Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. Des. Luiz 

Carlos da Costa, Relator."

Decisão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012424-50.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ONIAS ESTEVAM PEREIRA FILHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA OAB - MT16279/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS 

PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE 

DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE 

PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Decisão: "[...] Essas, as razões por que, com fundamento nos artigos 6º, § 

5º, e 10 da Lei de Regência, artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, 

indefiro a segurança. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 29 de outubro 

de 2018. Des. Luiz Carlos da Costa, Relator."

Decisão Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012297-15.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LOISE MARIA VIEGAS DORILEO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Decisão: "[...] Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 10 da 

Lei de Regência e nos artigos 51, XIV, e 161, § 1º, do RITJ/MT, indefiro a 

segurança. Intimem-se. Às providências. Cuiabá, 29 de outubro de 2018. 

Des. Luiz Carlos da Costa, Relator."

Primeira Câmara Criminal

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012729-34.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012729-34.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MARCOS MACHADO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012766-61.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE 

ARAPUTANGA (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012766-61.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. MARCOS MACHADO.

Pauta de Julgamento

Julgamento designado para SESSÃO ORDINÁRIA da PRIMEIRA 

CÂMARA CRIMINAL, TERÇA-FEIRA (06/11/2018) às 14:00 horas, a ser 

realizada no PLENÁRIO 4, com observância no Art. 134, § 1º do 
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Regimento Interno desta E. Corte ( Consulta n. 12/2018 (CIA 

0054355-50.2018.811.0000)

Recurso em Sentido Estrito 72390/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 72390 / 2018

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

RECORRENTE(S): ANTONIO ALBERTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO(S): Dra. ERINAN GOULART FERREIRA - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 8190/MT

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 73901/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 73901 / 2018

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRENTE(S): WESLEY DA SILVA MATOS

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

RECORRENTE(S): PABLO HENRIQUE MATOS FERNANDES

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

RECORRENTE(S): THIAGO NOGUEIRA DA PENHA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): WESLEY DA SILVA MATOS

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

RECORRIDO(S): PABLO HENRIQUE MATOS FERNANDES

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

RECORRIDO(S): THIAGO NOGUEIRA DA PENHA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO - OAB 9001454

Recurso em Sentido Estrito 85380/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 85380 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

RECORRENTE(S): JOÃO BATISTA DA SILVA NUNES

ADVOGADO(S): Dra. FABIANNY CALMON RAFAEL - OAB 21897/ MT

RECORRIDO(S): MINISTERIO PUBLICO

Apelação 127998/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUSCIMEIRA.

 Protocolo Número/Ano: 127998 / 2017

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

APELANTE(S): SUELI MARIA ROSA DE JESUS

ADVOGADO(S): Dr(a). DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB 

15616/MT

APELANTE(S): VALTER FERREIRA DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

OAB 21363/MT

APELANTE(S): AMILTON RODRIGUES DA MOTA

ADVOGADO(S): Dr(a). THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 19.312-B/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 48202/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 48202 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): URIAS RODRIGUES MOREIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). MILENA BARBOZA BORTOLOTO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 8.043-O/MT

              Dr(a). HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB 8240-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 56271/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 56271 / 2018

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

APELANTE(S): L. V. M.

ADVOGADO(S): Dr. ANDRÉ LUIZ ROSSI - OAB 4616/MT

APELANTE(S): P. H. N. P. B.

ADVOGADO(S): Dr. WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - OAB 11323/MT

APELADO(S): P. H. N. P. B.

ADVOGADO(S): Dr. WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - OAB 11323/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 59840/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 59840 / 2018

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JOSÉ ANTONIO MENA BARRETTO

ADVOGADO(S): Dr(a). VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - OAB 

14862/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 64464/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS.

 Protocolo Número/Ano: 64464 / 2018

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

APELANTE(S): ADRIANO GUALDA

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 8445-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 69795/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 69795 / 2018

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): VIVIANE BORGES DA SILVA SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. GILMAR DA CRUZ E SOUZA - OAB 3543-B/MT

Apelação 72131/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PORTO DOS 

GAÚCHOS.

 Protocolo Número/Ano: 72131 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): JOSÉ PORFIRIO DE SANTANA NETO

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - OAB 

18930/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 72788/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 72788 / 2018

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

APELANTE(S): ANTONIO MARCOS FERREIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). FÁBIO BARBOSA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

90014136

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 74802/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 74802 / 2018

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

APELANTE(S): ROBERTO DE MORAES

ADVOGADO(S): Dr. OSNY KLEBER ROCHA AURESCO-DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 8584-T/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 76237/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 76237 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): M. V. F. C.

ADVOGADO(S): Dr(a). JULIANO BOTELHO DE ARAÚJO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 14.384/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 76521/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BRASNORTE.

 Protocolo Número/Ano: 76521 / 2018

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

APELANTE(S): RODRIGO DANTAS RIBEIRO

ADVOGADO(S): Dr(a). CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB 20037-A/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 76626/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE 
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RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 76626 / 2018

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

APELANTE(S): GRACIEL DA SILVA MUNIZ

ADVOGADO(S): Dr(a). ALLAN VIEIRA ROCHA - OAB 20982/MT

APELANTE(S): ALEX TERLY MARQUES DOS REIS SILVA

ADVOGADO(S): Dr. CARLOS EDUARDO DE CAMPOS GORGULHO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 8040-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 80453/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 80453 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): JOSUÉ LUZ DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. MAICOM ALAN FRAGA VENDRÚSCOLO- DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 900001176

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 80482/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 80482 / 2018

RELATOR: DES. MARCOS MACHADO

APELANTE(S): LUANA CAROLINA MARQUES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 23255/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 82359/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE DIAMANTINO.

 Protocolo Número/Ano: 82359 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): MANOEL DOS SANTOS CORDEIRO

ADVOGADO(S): Dr(a). MOACIR GONÇALVES NETO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 90014245

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 82486/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 82486 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS

ADVOGADO(S): Dr(a). GONÇALBERT TORRES DE PAULA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 5.339/MT

APELANTE(S): LUIS FELIPE DE SOUSA CARDOSO

ADVOGADO(S): Dr(a). GONÇALBERT TORRES DE PAULA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 5.339/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 83529/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MATUPÁ.

 Protocolo Número/Ano: 83529 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): UEMERSON WAGNER DA SILVA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - OAB 

17562/O/MT

Apelação 83568/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 83568 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): ANTONIO RAMILSON DE BRITO BEZERRA

ADVOGADO(S): Dr(a). REJANE IARA SNIDARSIS MASINI - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 19287-O/MT

Agravo de Execução Penal 67400/2018 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 67400 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVANTE(S): MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): FAUSTO FERNANDES DURGO FILHO

ADVOGADO(S): Dra. BETSEY POLISTCHUK DE MIRANDA - OAB 3004/MT

Agravo de Execução Penal 72122/2018 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

DE PONTES E LACERDA.

 Protocolo Número/Ano: 72122 / 2018

RELATOR: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): ANDRÉ PEREIRA PARDINHO

ADVOGADO(S): Dra. CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA - OAB 5729-B/MT

Agravo de Execução Penal 72240/2018 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

DE COLÍDER.

 Protocolo Número/Ano: 72240 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): VANILDA MENEGASSI

ADVOGADO(S): Dr(a). ERICO RICARDO DA SILVEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 18118-B/MT

Agravo de Execução Penal 79209/2018 - Classe: CNJ-413 COMARCA 

CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 79209 / 2018

RELATOR: DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVANTE(S): MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO(S): FÁBIO PEREIRA BECO

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ EDIR DE ARRUDA MARTINS JÚNIOR - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 10898-O/MT

PRIMEIRA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 29 dias do mês de 

Outubro de 2018.

Acórdão

Apelação 63829/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 63829 / 2018. Julgamento: 23/10/2018. 

APELANTE(S) - LUANA RAPHAELLY PESSOA DE OLVEIRA (Advs: Dra. 

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS - OAB 3877/mt), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. PAULO DA CUNHA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVEU O 

RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR; VENCIDO O RELATOR.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL; DIREITO À 

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; SUBSTITUIÇÃO DO REGIME 

FECHADO PARA O SEMIABERTO – PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS E 

FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PREMEDITAÇÃO – CULPABILIDADE 

– ELEMENTOS CONCRETOS – TRANSPORTE DE DROGAS – MENORIDADE 

RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – FRAÇÃO DE 1/3 – JULGADO 

DO STJ – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE DA 

DROGA APREENDIDA – 45KG DE MACONHA – ENVOLVIMENTO EM 

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – FACÇÃO CRIMINOSA DO “COMANDO 

VERMELHO” - TRANSPORTE E ENTREGA DA DROGA – PREÇOS POR 

“PEÇA” DE DROGA – JULGADO DO TJMT – REGIME INICIAL FECHADO - 

PENA IMPOSTA E QUANTIDADE DE DROGA – ORIENTAÇÃO DO STJ – 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a 

culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal nº 49; Ap nº 20137/2018; Ap nº 

110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que 

revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou 

voltados a dificultar a apuração da crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso 

contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo 

com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

O simples fato de existir uma negociação prévia para o transporte do 

entorpecente não caracteriza premeditação. (Des. Orlando de Almeida 

Perri)

Reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão 

espontânea, a apelante faz jus à redução da pena na fração de 1/3 (um 

terço). (STJ, HC nº 398.362/SP)

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º 

da Lei n. 11.343/2006 para a apelante que integra organização criminosa e 

se dedica às atividades criminosas.

O regime inicial fechado deve ser mantido diante da quantidade de 

entorpecente apreendido [45kg de maconha], da participação da apelante 

em organização criminosa e dedicação às atividades criminosas (CP, art. 

33, § 3º; Lei nº 11.343/2006, art. 42).

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1011268-27.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ARY DA COSTA CAMPOS (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JHORNY VIEIRA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO)

VITOR LORRAN PEDRO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

RENATO APARECIDO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

EMANOEL VINICIUS DOS PASSOS VANINI (TERCEIRO INTERESSADO)

SIMONE FERREIRA DE CARVALHO (PACIENTE)

ERMESON DA SILVA TIRONI (TERCEIRO INTERESSADO)

ARY DA COSTA CAMPOS OAB - MTA0016944 (ADVOGADO)

DAVI FERREIRA DE FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

[MAJORADA POR MANTER CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES 

CRIMINOSAS INDEPENDENTES] - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE 

PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM 

PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORÁVEIS 

- PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE 

SEGREGADA PROVISORIAMENTE HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO - 

AÇÃO PENAL ENVOLVE 9 (NOVE) DENUNCIADOS POR TRÁFICO DE 

DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [MAJORADA POR MANTER 

CONEXÃO COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES] 

- ADVOGADOS DISTINTOS E DEFENSORIA PÚBLICA - APRESENTAÇÃO 

DE DEFESA PRÉVIA INTEMPESTIVA POR CORRÉU - EXPEDIÇÃO DE 

CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DISTINTA PARA 

INTIMAR/INTERROGAR CORRÉU - SUCESSIVOS PEDIDOS DE 

REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA 

PARA DATA PRÓXIMA - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUIZ 

DA CAUSA NÃO IDENTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO - FEITO 

IMPULSIONADO REGULARMENTE - ARESTOS DO STJ E TJMT - DECISÃO 

CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 

ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 

FORMADA POR 9 (NOVE) AGENTES - COMERCIALIZAÇÃO REITERADA DE 

ENTORPECENTES - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A 

ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 

FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO 

PREVENTIVA - - ENTENDIMENTO DO STF E STJ - PREDICADOS PESSOAIS 

NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - 

PACÍFICA POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 

43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES 

PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E REPREENDER O TRÁFICO DE 

DROGAS - DISTRIBUIÇÃO DE DROGA PRA CORRÉU PRESO – 

GERENCIAMENTO DE PONTO DE VENDA - PRISÃO EM FLAGRANTE NA 

POSSE DE 2.034KG (DOIS QUILOS E TRINTA E QUATRO GRAMAS) DE 

PASTA-BASE DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO - ORIENTAÇÃO DO 

STJ - ORDEM DENEGADA. “O prazo para a conclusão da instrução 

criminal não é absoluto, sendo admissível a sua flexibilização diante das 

peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. 

Descabida a alegação de excesso de prazo se o processo originário está 

sendo conduzido em tempo razoável, estando, inclusive, com a audiência 

de instrução designada para data próxima.” (TJMT, HC nº 

1006084-90.2018.8.11.0000) A “restrição cautelar do paciente 

encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos 

dos autos, que ensejam a sua indispensabilidade, notadamente, em face 

da [...]sua participação em organização criminosa voltada para o tráfico de 

entorpecentes, circunstância que indica a gravidade concreta da conduta 

e justifica seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública” 

(STJ, RHC nº 67.384/ES). O c. STF e c. STJ firmaram entendimento no 

sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 

integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de 

garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e 

suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC nº 95.024; STF, RHC n. 

106.697; STJ, RHC nº 51.072). “As condições pessoais favoráveis não 

justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia 

cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (TJMT, Enunciado 

Criminal 43) “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos 

gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso 

ordinário improvido.” (STJ, RHC nº 100.575/MG)

Segunda Câmara Criminal

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012741-48.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN (IMPETRANTE)

ALEX FERREIRA DIAS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON HONDA SILVA OAB - MT23916/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ 2 º Vara criminal barra garças (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012741-48.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012759-69.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA SILVA MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012759-69.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012762-24.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO COSTA DO NASCIMENTO SILVA OAB - GO34198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZA TITULAR DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

CARLOS ROBERTO DE ASSIS (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1012762-24.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO - 

CONVOCADO.

Pauta de Julgamento

Julgamentos designados para a sessão Ordinária da SEGUNDA 

CÂMARA

CRIMINAL do dia 07.11.2018, às 14:00 horas, nos termos do art. 10 do 

R.I.T.J, decorrido o prazo de 48(quarenta e oito) horas previsto no §1º do 

art. 134 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, com a redação 

dada pela Emenda Regimental nº 25/2016-TP.

Apelação 169968/2016 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SANTO 

ANTÔNIO DE LEVERGER.

 Protocolo Número/Ano: 169968 / 2016

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): RUDISVAN WESLEN SILVA MACHADO

ADVOGADO(S): Dr. ADEMIR RODRIGUES CARVALHO - OAB 10245/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 91726/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 91726 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 168 de 206



APELANTE(S): J. O. S.

ADVOGADO(S): Dr. DIOGO MADRID HORITA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

249408/SP

               Dr(a). GONÇALBERT TORRES DE PAULA - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB 5.339/MT

APELADO(S): J. O. S.

ADVOGADO(S): Dr. DIOGO MADRID HORITA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

249408/SP

               Dr(a). GONÇALBERT TORRES DE PAULA - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB 5.339/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 95778/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 95778 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): E. R. A.

ADVOGADO(S): Dr. RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAÚJO - OAB 

9098/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 106048/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 106048 / 2017

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): ADMAR ANTUNES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). THIAGO ALVES DONEGÁ - OAB 12034/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 127293/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 127293 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): A. C.

ADVOGADO(S): Dr. NELSON PEDROSO JÚNIOR - OAB 11266-B/MT

Apelação 137982/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 137982 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): RODRIGO PIDGURNEI SILVEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). GEOVANI MENDONÇA DE FREITAS - OAB 

11.473-B/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 157244/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 157244 / 2017

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE(S): U. M. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 8584-B/MT

APELADO(S): U. M. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 8584-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 11384/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CÁCERES.

 Protocolo Número/Ano: 11384 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): WAGNER DOS SANTOS DE JESUS

ADVOGADO(S): Dr. MAURO CÉZAR DUARTE FILHO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 9786/mt

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 21465/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 21465 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): ANGELO OLIVEIRA DE ALMEIDA AMORIM

ADVOGADO(S): Dr(a). MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 6773-O/MT

APELANTE(S): ALAN JUNIOR ARRUDA DE CARVALHO

ADVOGADO(S): Dr(a). MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 6773-O/MT

APELANTE(S): RONALDO ROSA SOMOKOVITZ

ADVOGADO(S): Dr(a). MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 6773-O/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 23956/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 23956 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): SILAS LUIZ BARACAT ARRUDA

ADVOGADO(S): Dr. CAMILLO FARES ABINADER NETO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 8605-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 30274/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

ARAPUTANGA.

 Protocolo Número/Ano: 30274 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): DHEFFERSON LUIZ DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 13.077/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 36747/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 36747 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): HENRIQUE MARTY NERYS RODRIGUES

ADVOGADO(S): Dr(a). MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 6773-O/MT

APELANTE(S): TÚLIO GIL DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 6773-O/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 41485/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.

 Protocolo Número/Ano: 41485 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): WALTAIR RODRIGUES ALVES

ADVOGADO(S): Dr(a). UBIRAJARA VICENTE LUCA - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 19319-B/MT

APELANTE(S): MARIA INÁCIO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). UBIRAJARA VICENTE LUCA - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 19319-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 44296/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 44296 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): VALDINEY MENDES DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIO BARBOSA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

354324/SP

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 45290/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

CAMPINÁPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 45290 / 2018

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): DEIVID FERREIRA DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - OAB 13217/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 47120/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 47120 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): GILSON LINO DE FARIA FRANÇA

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 9000094

APELANTE(S): GELSON RODRIGUES DE FARIA FRANÇA

ADVOGADO(S): Dr. ALTAMIRO ARAÚJO DE OLIVEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 9000033/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
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Apelação 47628/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 47628 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO GOMES SILVA FILHO - OAB 12036/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 50530/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE COTRIGUAÇU.

 Protocolo Número/Ano: 50530 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): ENAILSON DA SILVA SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). SARA TONEZER - OAB 9074-A/MT

Apelação 51315/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 51315 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): ARIEL JONATAS DE SOUZA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). MATHIS HALEY PUERARI PERA - OAB 22764/MT

APELANTE(S): FABRÍCIO ALBERTONI MAZETO

ADVOGADO(S): Dr(a). MATHIS HALEY PUERARI PERA - OAB 22764/MT

APELANTE(S): LEANDRO PERBONE

ADVOGADO(S): Dr(a). MATHIS HALEY PUERARI PERA - OAB 22764/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 52748/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOBRES.

 Protocolo Número/Ano: 52748 / 2018

RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

APELANTE(S): ROBSON DOS SANTOS BUENO

ADVOGADO(S): Dr(a). ELISA DE CAMARGO VIANA - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 14242-O/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 53724/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PONTES E 

LACERDA.

 Protocolo Número/Ano: 53724 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): JEFERSON RIBEIRO SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). RICARDO BOSQUESI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

18811-B/MT

APELANTE(S): JEFFERSON SCHUCH DE MACEDO

ADVOGADO(S): Dr(a). RICARDO BOSQUESI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

18811-B/MT

APELANTE(S): JOSÉ DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). RICARDO BOSQUESI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

18811-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 53926/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 53926 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): ANTONIO CAMARGO BRANDAO

ADVOGADO(S): Dr(a). SÁVIO RICARDO CANTODORI COPETTI - 

DENFENSOR PÚBLICO - OAB 14.907-O/ MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 54218/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 54218 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): P. S. F.

ADVOGADO(S): Dr(a). SUELI VIEIRA DE SOUZA - OAB 14900-A/MT

              Dr. WILSON MASSAIUKI SIO JÚNIOR - OAB 9661-A/MT

APELANTE(S): P. R. C. J.

ADVOGADO(S): Dr(a). SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS - OAB 

19916/O/MT

APELANTE(S): A. G. S. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). CAROLINA RENEE PIZZINI WEITKIEWIC - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 90015/RS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 55191/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 55191 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): WELLINGTON BELÉ

ADVOGADO(S): Dr(a). REJANE IARA SNIDARSIS - DEFENSORA PÚBLICA 

- OAB 19287/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 56988/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 56988 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): ELEONY LUIS DE ANDRADE

ADVOGADO(S): Dr(a). FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS 

- OAB 15.145/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 58118/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE COMODORO.

 Protocolo Número/Ano: 58118 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): AMILTON CARLOS DE AGUIAR

ADVOGADO(S): Dr(a). MARCUS VINÍCIUS ESBALQUEIRO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 21156-B/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 58499/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 58499 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). JOAQUIM JOSÉ GUEDES ABINADER GUEDES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014191

APELANTE(S): FELIPE HENRIQUE CONCEIÇÃO

ADVOGADO(S): Dr(a). JOAQUIM JOSÉ GUEDES ABINADER GUEDES - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 90014191

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 60357/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ÁGUA BOA.

 Protocolo Número/Ano: 60357 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): A. A. O.

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ RENATO DE MORAES - OAB 13330-A/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 60418/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUARA.

 Protocolo Número/Ano: 60418 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): L. L. S.

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO ISIDÓRO GONÇALVES - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 22981-O/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 61317/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 61317 / 2018

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): MINISTERIO PÚBLICO

APELANTE(S): VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS 

- DEFENSOR PÚBLICO - OAB 8237/MT

APELADO(S): VICTOR HUGO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). JOSÉ CARLOS EVANGELISTA MIRANDA SANTOS 

- DEFENSOR PÚBLICO - OAB 8237/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 61345/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 61345 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): ELIAS FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO(S): Dr(a). CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA - OAB 

15141-O/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 61992/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 61992 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): SÉRGIO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). LEANDRO FABRIS NETO - DEFENSOR PÚBLICO - 

OAB 291.103/SP

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO

Apelação 62020/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUÍNA.
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 Protocolo Número/Ano: 62020 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): EVA DE JESUS DA CRUZ SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). EDER HERMES - OAB 16727/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 62537/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE.

 Protocolo Número/Ano: 62537 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

APELANTE(S): JHONES MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). GUILHERME RIBEIRO RIGON - DEFENSOR PÚBLICO 

- OAB 86875/RS

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 69872/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA 

MUTUM.

 Protocolo Número/Ano: 69872 / 2018

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): K. J. B. L.

ADVOGADO(S): Dr(a). ANTONIO GÓES DE ARAÚJO - DEFENSOR 

PÚBLICO - OAB 19279-O/MT

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 76762/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 76762 / 2018

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

APELANTE(S): J. V. B. C.

ADVOGADO(S): Dr. AGENOR JÁCOMO CLIVATI JÚNIOR - OAB 9245/MT

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 20108/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE CAMPINÁPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 20108 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): SIMAO DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA - 

OAB 12025/MT

RECORRENTE(S): FRANCISCO COSTA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB 

19950-O/MT

RECORRENTE(S): SIMIÃO DE SOUZA SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - OAB 

19950-O/MT

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 43775/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 43775 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): DEYVID DE MIRANDA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 8135/MT

RECORRIDO(S): MINISTERIO PUBLICO

Recurso em Sentido Estrito 50453/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE PONTES E LACERDA.

 Protocolo Número/Ano: 50453 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): RONEY RODRIGUES SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). ALINOR SENA RODRIGUES - OAB 11453-A/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 53892/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 53892 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): KATIA VALDIRENE PEREIRA LINHARES

ADVOGADO(S): Dr(a). ALESSANDRA MARIA EZAKI - DEFENSORA 

PÚBLICA - OAB 19186-B/MT

RECORRIDO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 55317/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE ALTO TAQUARÍ.

 Protocolo Número/Ano: 55317 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): PAULO ROBERTO DE SOUZA MINHO

ADVOGADO(S): Dr. EDSON ROBERTO CASTANHO - OAB 8825-A/MT

Recurso em Sentido Estrito 56772/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE PARANATINGA.

 Protocolo Número/Ano: 56772 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): ELDER MOREIRA DE LIMA

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

14.565/MT

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 59199/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE SINOP.

 Protocolo Número/Ano: 59199 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): THIAGO DA GUIA TOLEDO

ADVOGADO(S): Dr(a). SÁVIO RICARDO CANTADORI COPETTI - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 11306-B/MT

RECORRIDO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 61330/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 61330 / 2018

RELATOR: DES. PEDRO SAKAMOTO

RECORRENTE(S): FRANCISCO VANDERLAN MELO FEITOSA

ADVOGADO(S): Dra. PRISCILA FERREIRA - OAB 13936/MT

              Dr(a). OUTRO(S)

RECORRENTE(S): JOILSON ALVES DA CRUZ

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANE OBREGON ALMEIDA DE ALENCAR - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 8722/MA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 77122/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE.

 Protocolo Número/Ano: 77122 / 2018

RELATOR: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

RECORRENTE(S): GENILDO FRANCISCO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 106191/MG

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

SEGUNDA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 29 dias do mês de 

Outubro de 2018.

Acórdão

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1010913-17.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

TAISON HENRIQUE DE SOUZA (PACIENTE)

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1010913-17.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Associação para a Produção e Tráfico 

e Condutas Afins] Relator: Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA Turma 

Julgadora: [DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, 

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA 

DE SOUZA] Parte(s): [EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 

963.937.771-68 (ADVOGADO), TAISON HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 

058.417.211-78 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA 

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), EDSON 

CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (IMPETRANTE), TAISON 

HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 058.417.211-78 (PACIENTE), EDSON 

CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), MINISTERIO 
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PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)] A C 

Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sob a Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por 

meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

DENEGOU A ORDEM. E M E N T A HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE 

DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO 

CLAUSTRO PREVENTIVO INDEFERIDO – INSURGÊNCIA – ALEGADA 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS 

– IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADA ANÁLISE NA VIA ELEITA – 

ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – 

DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA PRESENÇA DA PROVA DA 

MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA, ALÉM DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – DELITO DE TRÁFICO 

EM TESE A VISAR ADOLESCENTES – ROGO POR SUBSTITUIÇÃO DA 

PRISÃO POR OUTRA CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA 

PRISÃO DEMONSTRADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – 

IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 

ORDEM DENEGADA. É imprópria a análise aprofundada do tema 

polemicado no remédio heroico, a entender com a desclassificação do fato 

em apuração, porquanto, às escâncaras, está a versar temática a 

encerrar matéria de fato, a reclamar dilação probatória, o que, a 

sabendas, vem de ser incompossível com a estreita senda do habeas. A 

presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da 

materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de 

garantia da ordem pública [periculum libertatis], consubstanciada pela 

gravidade concreta do delito, haja vista que as drogas seriam destinadas 

ao consumo de adolescentes, justificam a custódia cautelar. Descabe 

excogitar de aplicação de cautelares menos gravosas quando ausentes 

elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, máxime 

quando lastreada a segregação na intelecção do artigo 312 do Código de 

Processo Penal. Os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo 

paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do 

que estabelece o art. 312 do CPP. Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1011083-86.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO PAQUIER DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO PAQUIER DE MORAES OAB - MS23284-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS 

DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DIOGO PAQUIER DE MORAES OAB - MS23284-B (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ELTON RIBEIRO PINTO (PACIENTE)

ELAYNE CHRISTIAN OLIVEIRA MARQUES (PACIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1011083-86.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Constrangimento ilegal, Tráfico de 

Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e 

Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas] Relator: Des(a). 

RONDON BASSIL DOWER FILHO Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO 

ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA] Parte(s): [DIOGO 

PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (ADVOGADO), DIOGO 

PAQUIER DE MORAES - CPF: 003.062.991-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ELTON RIBEIRO 

PINTO - CPF: 020.080.641-66 (PACIENTE), ELAYNE CHRISTIAN OLIVEIRA 

MARQUES - CPF: 434.098.302-00 (PACIENTE), DIOGO PAQUIER DE 

MORAES - CPF: 003.062.991-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), Juízo da 9ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 9ª VARA 

CRIMINAL ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE 

CUIABÁ-MT (IMPETRADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos 

os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte 

decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. E M E N T A EMENTA 

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O 

TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 

RESTRITO – 1. REVOGAÇÃO DAS PRISÕES CAUTELARES - AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – 

IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - EXPRESSIVA 

QUANTIDADE DE DROGAS ILICITAS TRANSPORTADAS - PREJUÍZO À 

ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS - ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. 

TJMT – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – HIGIDEZ DO 

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES 

ALTERNATIVAS À PRISÃO - 3. EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA - 

ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DA 

SÚMULA 52 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 

DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER 

MINISTERIAL. 1 - De acordo com o Enunciado nº 25, da Turma de Câmaras 

Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva 

quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública 

para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a 

periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública 

tutelada no art. 312 do CPP. 2 - Descabida a substituição da custódia 

preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) 

quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local (art. 312, CPP); 

3 – Encerrada a instrução criminal, não há se falar em eventual 

constrangimento por excesso de prazo, em conformidade com a Súmula 

nº 52 do STJ, mormente estando, o processo, prestes a ser sentenciado. 

Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1010464-59.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER GUSMA JACON (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

HEBERTH OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIELE DOMINGOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

WELDER GUSMA JACON OAB - MT18570/B (ADVOGADO)

HARAN PERPETUO QUINTILIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

ADRIANO FROELICH MARTINS (PACIENTE)

ELIANA LENKE (TERCEIRO INTERESSADO)

EDIMAR RODRIGUES CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO GROSSI SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDETE MARIA RUBEL (TERCEIRO INTERESSADO)

ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)

REGINA CELIA CARDOSO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

WILZA CARLA MARQUES COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

RINALDO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS (VÍTIMA)

LEVERSON RAUCER FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULA JOCA DORIGON GRACIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE CARLOS DE BARROS MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO)

JUNIO JOSE GRACIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

EUSTACIO ALVES CAMPOLINA FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)

GILDA FERNANDA ALVES DOS SANTOS COELHO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

SANDRA D AVILA BITENCORT (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO CAMILO PASCHOALOTTI (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA CAROLINA OTT MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSE MARI FROELICH MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCIO JOSÉ GRACIANO (TERCEIRO INTERESSADO)

ROSANE OTT (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1010464-59.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Furto Qualificado] Relator: Des(a). 

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO Turma Julgadora: 

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). 
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RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA] Parte(s): [WELDER GUSMA JACON - CPF: 200.118.778-55 

(ADVOGADO), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 802.214.249-20 

(IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS/MT (IMPETRADO), WELDER GUSMA JACON - CPF: 

200.118.778-55 (IMPETRANTE), ADRIANO FROELICH MARTINS - CPF: 

802.214.249-20 (PACIENTE), WELDER GUSMA JACON - CPF: 

200.118.778-55 (ADVOGADO), HARAN PERPETUO QUINTILIANO - CPF: 

960.927.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBERTH OLIVEIRA DA 

SILVA - CPF: 718.053.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE 

DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 027.648.671-40 (TERCEIRO 

INTERESSADO), ANDREIA REGINA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 

204.557.388-58 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO GROSSI SANTOS - 

CPF: 051.676.966-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE MARIA 

RUBEL - CPF: 695.726.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR 

RODRIGUES CUNHA - CPF: 692.603.701-91 (TERCEIRO INTERESSADO), 

ELIANA LENKE - CPF: 793.562.492-53 (TERCEIRO INTERESSADO), 

EUSTACIO ALVES CAMPOLINA FERNANDES - CPF: 051.933.196-61 

(TERCEIRO INTERESSADO), GILDA FERNANDA ALVES DOS SANTOS 

COELHO - CPF: 053.861.196-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE 

CARLOS DE BARROS MIRANDA - CPF: 582.184.756-72 (TERCEIRO 

INTERESSADO), JUNIO JOSE GRACIANO - CPF: 428.791.672-72 

(TERCEIRO INTERESSADO), LEVERSON RAUCER FERREIRA GOMES - CPF: 

805.834.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA JOCA DORIGON 

GRACIANO - CPF: 734.424.612-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA 

CELIA CARDOSO DA CUNHA - CPF: 019.994.408-38 (TERCEIRO 

INTERESSADO), RINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 11079664858 

(TERCEIRO INTERESSADO), ROSE MARI FROELICH MARTINS - CPF: 

029.672.059-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE OTT - CPF: 

611.816.410-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA D AVILA 

BITENCORT - CPF: 958.438.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO 

CAMILO PASCHOALOTTI - CPF: 299.183.508-73 (TERCEIRO 

INTERESSADO), WILZA CARLA MARQUES COSTA (TERCEIRO 

INTERESSADO), COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS (VÍTIMA), MARCIO JOSÉ GRACIANO 

(TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA COSTA 

(TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), 

ANA CAROLINA OTT MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), 

JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 

(IMPETRADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em 

epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA 

DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: 

POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. E M E N T A HABEAS CORPUS – 

“OPERAÇÃO ETANOL” – FURTOS QUALIFICADOS, LAVAGEM DE 

CAPITAIS E CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO 

PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INCONSISTÊNCIA DA TESE – 

ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A 

NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – MEDIDA INDISPENSÁVEL À 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA 

– PACIENTE QUE, EM TESE, É UM DOS CHEFES DO GRUPO CRIMINOSO – 

NOTÍCIA DE SUPOSTA MOVIMENTAÇÃO DE BENS APÓS O INÍCIO DAS 

INVESTIGAÇÕES – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 

INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA 

– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 

Não é ilegal a segregação provisória que se funda em dados concretos 

que indicam a necessidade da medida extrema, especialmente em 

elementos extraídos da conduta perpetrada pelo paciente, demonstrando a 

necessidade da prisão para resguardar a ordem pública e a aplicação da 

lei penal. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, logicamente, 

fica afastada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares 

alternativas. As condições pessoais favoráveis não justificam a 

revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando 

presente o periculum libertatis (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1010411-78.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISIO LUIZ BRUN (IMPETRANTE)

DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO OAB - MT25379/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191O-O (ADVOGADO)

ANDERSON COUTO DE ARAUJO (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS (INTERESSADO)

CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

ELIANE SIANO DA SILVA (INTERESSADO)

DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO OAB - MT25379/O 

(ADVOGADO)

ANA MARIA TAVEIRA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1010411-78.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Colaboração com Grupo, Organização 

ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão 

Preventiva] Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES 

NETO Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA 

MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). 

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA] 

Parte(s): [TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 01439692181 (ADVOGADO), 

ANDERSON COUTO DE ARAUJO - CPF: 013.654.811-31 (IMPETRANTE), 

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), DIANDRA APARECIDA 

FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), TARCISIO 

LUIZ BRUN - CPF: 01439692181 (IMPETRANTE), DIANDRA APARECIDA 

FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), 

ANDERSON COUTO DE ARAUJO - CPF: 013.654.811-31 (PACIENTE), 

TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 01439692181 (ADVOGADO), DIANDRA 

APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 

(ADVOGADO), ANA MARIA TAVEIRA - CPF: 000.073.711-95 

(INTERESSADO), CLEBER PEDRO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 

019.736.021-13 (INTERESSADO), ELIANE SIANO DA SILVA - CPF: 

045.313.091-70 (INTERESSADO), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - 

CPF: 009.253.371-02 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL 

(TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. E M E N T A 

Data da sessão: Cuiabá-MT, 17/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1011446-73.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTINA EVANITA DE OLIVEIRA OAB - MT22331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

IVAN BATISTA LAZAROTTO (VÍTIMA)

JOSMAR MARQUES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)

IVAN DE JESUS SOARES SILVA (PACIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1011446-73.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Roubo Majorado] Relator: Des(a). 

RONDON BASSIL DOWER FILHO Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO 

ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA] Parte(s): [VALENTINA 

EVANITA DE OLIVEIRA - CPF: 482.065.631-72 (ADVOGADO), VALENTINA 

EVANITA DE OLIVEIRA - CPF: 482.065.631-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE 

DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL 

(IMPETRADO), JUÍZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ 
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(IMPETRADO), IVAN DE JESUS SOARES SILVA - CPF: 010.460.091-84 

(PACIENTE), JOSMAR MARQUES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN 

BATISTA LAZAROTTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)] A C Ó R D Ã O Vistos, 

relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a 

Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A 

ORDEM. E M E N T A HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO 

MAJORADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO – 

REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DA PRISÃO 

PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A 

APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – 

INAPLICABILIDADE DAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA 

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Havendo indícios 

suficientes de autoria, revela-se adequada a custódia preventiva com 

vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, se evidente 

nos autos, a gravidade concreta do crime que, pelas suas circunstâncias 

e as do flagrante, justificam a manutenção da custódia; 2. Hígido o decreto 

de prisão preventiva, as medidas cautelares dela diversas não se revelam 

suficientes para revogá-la, pois não é possível a substituição pelas 

cautelares alternativas que não têm amparo legal, em se tratando de 

prisão preventiva com base no pressuposto da necessidade de garantia 

da ordem pública, não contemplado no art. 282, inciso I do CPP. Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009402-81.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA (IMPETRANTE)

ADEIR ALEXSANDER FRODER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257O (ADVOGADO)

ADEIR ALEXSANDER FRODER OAB - MT9699-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257O (ADVOGADO)

WESLLEY FERREIRA LEAL (PACIENTE)

ADEIR ALEXSANDER FRODER OAB - MT9699-O (ADVOGADO)

LUCAS MORAES VASCO (VÍTIMA)

REYNNER COSTA SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1009402-81.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Liberdade Provisória] Relator: Des(a). 

RONDON BASSIL DOWER FILHO Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO 

ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA] Parte(s): [BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 

021.928.211-07 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 

975.189.305-44 (IMPETRANTE), WESLLEY FERREIRA LEAL - CPF: 

039.796.591-51 (PACIENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE 

RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), ADEIR ALEXSANDER FRODER - CPF: 

975.189.305-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (IMPETRANTE), BRUNO DE CASTRO 

SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), ADEIR ALEXSANDER 

FRODER - CPF: 975.189.305-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), REYNNER 

COSTA SOBRINHO - CPF: 017.832.531-77 (TERCEIRO INTERESSADO), 

LUCAS MORAES VASCO - CPF: 014.452.391-40 (VÍTIMA)] A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob 

a Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A 

ORDEM. E M E N T A HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO 

QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA 

DA VÍTIMA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. EXCESSO 

INJUSTIFICADO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DOS ÓRGÃOS 

ESTATAIS NÃO VERIFICADA. ANDAMENTO PROCESSUAL DENTRO DA 

NORMALIDADE. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E DECISÃO DE 

PRONÚNCIA PRECLUSA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS Nº. 52 E 21 DO 

STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA 

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Se o órgão acusatório vem se 

manifestando dentro dos prazos legais e o magistrado impulsionando o 

feito sempre que instado a fazê-lo, revelando a normalidade na tramitação 

do processo e o comprometimento dos agentes públicos com a celeridade 

processual, não há falar-se em excesso injustificado de prazo para 

encerramento da ação penal. 2. O fim da fase de colheita de provas e a 

preclusão da decisão de pronúncia afastam a tese de excesso de prazo 

da custódia, como bem enunciado na Súmula nº. 52 do Superior Tribunal 

de Justiça (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de 

constrangimento por excesso de prazo”) e na Súmula nº 21 da mesma 

Corte (“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento 

ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”). Data da sessão: 

Cuiabá-MT, 17/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1010400-49.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY ROSA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DOUGLAS PINHEIRO BASSEDONE (TERCEIRO INTERESSADO)

VALDECI BENTO DA SILVA (VÍTIMA)

LUCY ROSA DA SILVA OAB - MT2613-O (ADVOGADO)

MARCOS DA CRUZ PESSOA (PACIENTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1010400-49.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Crimes Previstos no Estatuto da 

criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Homicidio qualificado] Relator: 

Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA Turma Julgadora: [DES(A). 

FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON 

BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA] 

Parte(s): [LUCY ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (ADVOGADO), 

MARCOS DA CRUZ PESSOA - CPF: 051.610.491-89 (IMPETRANTE), JUIZ 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), LUCY 

ROSA DA SILVA - CPF: 797.352.741-91 (IMPETRANTE), MARCOS DA 

CRUZ PESSOA - CPF: 051.610.491-89 (PACIENTE), LUCY ROSA DA 

SILVA - CPF: 140.400.771-72 (ADVOGADO), DOUGLAS PINHEIRO 

BASSEDONE - CPF: 003.071.440-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI 

BENTO DA SILVA - CPF: 496.142.231-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA 

ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)] A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob 

a Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, CONCEDEU A 

ORDEM, EMPÓS DEVIDA COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO RESIDENCIAL, 

PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, PELAS 

MEDIDAS CAUTELARES DE: COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO E DE 

PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA, DETERMINANDO A 

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA DEVENDO O PACIENTE SER 

CIENTIFICADO NO ATO DA SOLTURA ACERCA DA NECESSIDADE DE 

OBEDIÊNCIA ÀS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS SUPRAMENCIONADAS, 

SOB PENA DE REVIGORAMENTO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. E M E N T 

A HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE 

SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E CORRUPÇÃO DE 

MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA INIDONEIDADE DA 

FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR – AVENTADA 

INOCORRÊNCIA DA FUGA – PROCEDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DOS 

FUNDAMENTOS QUE LASTREARAM A MEDIDA EXTREMA – RÉU 

LOCALIZADO NA CIDADE QUE DECLAROU RESIDIR – EFETIVADA A 

CITAÇÃO – DESNECESSIDADE DE MANTENÇA DA CUSTÓDIA SE 

DEVIDAMENTE COMPROVADO O ATUAL ENDEREÇO RESIDENCIAL – 

SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DE MENOR GRAVIDADE – CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. Verificada a insubsistência 
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dos fundamentos que embasaram a custódia preventiva, assoma-se 

inarredável a cassação da medida extrema mediante a obrigação de 

comprovar o atual endereço residencial e a imposição de outras 

cautelares de menor gravidade [art. 319 do CPP], à luz da natureza 

excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e da 

suficiência das medidas alternativas na espécie, mais consentâneas com 

o postulado da proporcionalidade e da razoabilidade. Data da sessão: 

Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1010680-20.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO (IMPETRANTE)

MARCELO FELICIO GARCIA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JARBAS GOMES FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

JANDERSON JALES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO FELICIO GARCIA OAB - MT7297 (ADVOGADO)

ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS (PACIENTE)

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO OAB - MT11443O (ADVOGADO)

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL S.A. (VÍTIMA)

THIAGO DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

WEBERTON BRUNO MENDES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1010680-20.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Furto, Receptação] Relator: Des(a). 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO 

ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA] Parte(s): [ANIBAL 

FELICIO GARCIA NETO - CPF: 00311646174 (ADVOGADO), ERIELY 

CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 023.445.731-78 (IMPETRANTE), 

MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JUIZ DE 

DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), 

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 00311646174 (IMPETRANTE), 

MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), ERIELY 

CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 023.445.731-78 (PACIENTE), 

ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 00311646174 (ADVOGADO), 

MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JUÍZO 

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), 

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), 

JANDERSON JALES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS 

GOMES FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA SILVA PACHECO - 

CPF: 061.327.051-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON BRUNO 

MENDES SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL S.A. 

(VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)] A 

C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, sob a Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por 

meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, 

DENEGOU A ORDEM. E M E N T A HABEAS CORPUS – CRIMES DE FURTO, 

RECEPTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – 

INCONFORMISMO – AVENTADO TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – 

INVIABILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE “HABEAS 

CORPUS” – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA 

CAUTELAR – NÃO VERIFICADA – PRISÃO PREVENTIVA RESPALDADA 

NO ARTIGO 312 DO CPP – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE 

CONCRETA DA CONDUTA – DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA – 

PROPALADA TESE A DIZER COM HOMOGENEIDADE – INSUFICIÊNCIA DA 

ADOÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS OU DE CONSIDERAÇÃO 

SOBRE O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS 

FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. 1. O acanhado meato do habeas 

corpus não se presta à análise aprofundada de matérias que demandam 

ampla dilação probatória, tais como negativa de autoria, porquanto de 

mister a tanto arrancar subsídio da ação de conhecimento, não raro, a 

dizer com provas. 2. Não há falar-se em constrangimento ilegal quando a 

decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos 

idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para 

preservação da ordem pública, mormente diante da gravidade concreta da 

conduta e do risco de reiteração delitiva, afastando-se, por isso mesmo, a 

suficiência de cautelares mais brandas e considerações acerca do 

princípio da homogeneidade. 3. Os predicados favoráveis ostentados pela 

paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que 

estabelece o art. 312 do CPP. Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1009877-37.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT2199800A (ADVOGADO)

JANDERSON JALES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

JARBAS GOMES FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO)

WEBERTON BRUNO MENDES SOARES (PACIENTE)

ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO DA SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO DO BRASIL SA (VÍTIMA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1009877-37.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Crimes do Sistema Nacional de Armas] 

Relator: Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA Turma Julgadora: 

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA] Parte(s): [ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 

03054507190 (ADVOGADO), WEBERTON BRUNO MENDES SOARES - 

CPF: 092.243.241-42 (IMPETRANTE), VITOR LIMA PINTO COELHO 

(IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON BRUNO MENDES SOARES - CPF: 

092.243.241-42 (PACIENTE), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 

03054507190 (ADVOGADO), ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI - CPF: 

03054507190 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE 

BRASNORTE (IMPETRADO), ALEXANDRE MARTINS DE OLIVEIRA 

(TERCEIRO INTERESSADO), ERIELY CRISTINA DOS SANTOS DE ASSIS 

(TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON JALES DA SILVA (TERCEIRO 

INTERESSADO), JARBAS GOMES FONTOURA (TERCEIRO INTERESSADO), 

PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA 

SILVA PACHECO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - 

CNPJ: 00.000.000/4703-17 (VÍTIMA)] A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e 

discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). 

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a 

seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. E M E N T A 

HABEAS CORPUS – FURTOS QUALIFICADOS, NAS MODALIDADES 

CONSUMADA E TENTADA, E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA 

– PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA 

ATINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – PROVA DA MATERIALIDADE E 

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVAS – AVENTADA 

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – 

IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA 

SUPOSTAMENTE PERPETRADA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE 

INAPLICÁVEL QUANDO DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS 

PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA ULTIMA RATIO – IRRELEVÂNCIA DOS 

PREDICADOS PESSOAIS À DESCONSTITUIÇÃO DA PRISÃO – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. 

1. O arrazoado vertido a entender com negativa de autoria não comporta 

detido exame no acanhado meato do habeas, de resto a constituir truísmo, 

porquanto de mister a tanto arrancar subsídio da ação de conhecimento. 

2. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da 

liberdade de ir e vir, não há falar em constrangimento ilegal quando 

demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida [art. 

312, CPP], bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua 
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imposição [art. 93, IX da Lex Maxima], a fim de se resguardar o grêmio 

social, ante a gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados. 

3. Descabe cogitar de suficiência de medidas cautelares alternativas, 

tampouco de aplicação do princípio da homogeneidade, quando 

demonstrada a necessidade da custódia para o acautelamento da ordem 

pública. 4. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de 

elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1011510-83.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CARVALHO AZEVEDO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MARYANNA LUZIA MORAES DELGADO (VÍTIMA)

ELTON SOUZA DA SILVA (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JONATHAN CARVALHO AZEVEDO OAB - MT10.543-E (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1011510-83.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Decorrente de Violência Doméstica] 

Relator: Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO Turma Julgadora: 

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). 

RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA] Parte(s): [JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 

016.372.421-07 (IMPETRANTE), ELTON SOUZA DA SILVA - CPF: 

001.654.731-42 (PACIENTE), MARYANNA LUZIA MORAES DELGADO - 

CPF: 057.615.271-46 (VÍTIMA), JUIZO DA VARA ESP EM VIOLENCIA 

DOMESTICA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JONATHAN CARVALHO 

AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)] A C Ó 

R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob 

a Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, JULGOU 

EXTINTO O PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. E M E N T A E M E N T 

A HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO – PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE – 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONSONÂNCIA 

COM O PARECER MINISTERIAL. Há superveniente perda do objeto da ação 

constitucional, se o Paciente, que almejava, exclusivamente, fosse 

revogada a prisão preventiva, foi colocado em liberdade pelo Juízo 

apontado como coator. Data da sessão: Cuiabá-MT, 24/10/2018

Acórdão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1011092-48.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

RONEY AGNELO DAMASCENO (PACIENTE)

ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA OAB - MT24577/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL Número Único: 1011092-48.2018.8.11.0000 Classe: HABEAS 

CORPUS CRIMINAL (307) Assunto: [Roubo] Relator: Des(a). ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO 

ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER 

FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA] Parte(s): [RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS 

- CPF: 002.798.521-00 (ADVOGADO), juízo da Sexta Vara Criminal da 

Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA 

COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), RONEY AGNELO 

DAMASCENO - CPF: 631.946.351-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK VINICIUS 

CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª 

VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)] A C Ó R D Ã 

O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob 

a Presidência Des(a). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, por meio da Turma 

Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DENEGOU A 

ORDEM. E M E N T A HABEAS CORPUS – CRIME DE ROUBO – 

DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – 

INSURGÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE EXPÕE AS RAZÕES COMPATÍVEIS COM 

O CASO VERSADO – ALARDEADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS 

PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE 

CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA 

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRAÇÃO EM CONCRETO DA 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO 

CAUTELAR – REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA. Em que pese 

o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e 

vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum 

libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os 

fatos concretos que dão suporte à sua imposição, é de ser mantida a 

segregação cautelar do paciente. Data da sessão: Cuiabá-MT, 17/10/2018

Terceira Câmara Criminal

Informação

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012725-94.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO FONSECA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA FONSECA RODRIGUES OAB - MT8626/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2ª VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012725-94.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DES. GILBERTO GIRALDELLI.

Informação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012731-04.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO OAB - MT24589/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXMA . JUIZA DA VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

JULIANO DE SOUZA LIMA (PACIENTE)

 

Certifico que o Processo nº 1012731-04.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. TATIANE COLOMBO.

Pauta de Julgamento

Julgamento designado para a sessão ordinária do dia 07/11/2018 

(Quarta-feira) da TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, no Plenário03, às14h, 

(Ato Regimental n. 05/2016-TP) ou em sessão subsequente,se 

nãodecorrido o prazo previsto no artigo 134,§1º, do Regimento Interno.

Recurso em Sentido Estrito 21499/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 21499 / 2018

RELATOR: DES. GILBERTO GIRALDELLI

RECORRENTE(S): MINISTERIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): FABRICIO FURST DE ASSUNÇÃO

ADVOGADO(S): Dr(a). REJANE IARA SNIDARSIS MASINI - DEFENSORA 

PÚBLICA
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RECORRIDO(S): EDUARDO BESSA ANDRADE

ADVOGADO(S): Dr(a). ROGERIO FERREIRA DA SILVA

Recurso em Sentido Estrito 61371/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 61371 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S): WALISON SANTOS SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU - DEFENSOR 

PÚBLICO

RECORRIDO(S): JOSÉ FREITAS DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). FELIPE DE MATTOS TAKAYASSU - DEFENSOR 

PÚBLICO

Recurso em Sentido Estrito 64891/2018 - Classe: CNJ-426 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 64891 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

RECORRENTE(S): NATALINO MANOEL DE OLIVEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS - DEFENSORA 

PÚBLICA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 26096/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 26096 / 2017

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): AFONSO HENRIQUE SENETRA

ADVOGADO(S): Dr. EDUARDO MENDONCA MARQUES

APELANTE(S): CLEITON MARQUES DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). JUSSARA MARIA FONSECA S. LIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 84865/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES.

 Protocolo Número/Ano: 84865 / 2017

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr(a). GIVANILDO GOMES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): SIDNEI DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). GIVANILDO GOMES

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 110216/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTA 

FLORESTA.

 Protocolo Número/Ano: 110216 / 2017

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): TAIGO RODRIGUES GOMES

ADVOGADO(S): Dr(a). DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK

APELANTE(S): ALEX SANDRY DE FREITAS VIEIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - 

DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 123833/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS.

 Protocolo Número/Ano: 123833 / 2017

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): WALTER JOSÉ DE SOUSA

ADVOGADO(S): Dr. WILLIAM MARCOS VASCONCELOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 24639/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

PARANATINGA.

 Protocolo Número/Ano: 24639 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ELCIAS ALVES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR PÚBLICO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): ELCIAS ALVES DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). CRISTIANO BRUNO - DEFENSOR PÚBLICO

Apelação 29036/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 29036 / 2018

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): JEAN PAULO SANTANA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 30759/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 30759 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MARCELO AUGUSTO DA SILVA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dr(a). FERNANDO DE CÁSSIO MELLO

              Dr(a). OUTRO(S)

APELANTE(S): TIAGO ANDRADE DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr. FERNANDO DE CASSIO MELLO

APELANTE(S): EDNALDO ALVES DE SOUSA E OUTRO(s)

ADVOGADO(S): Dra. ANA LUCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - 

DEFENSORA PÚBLICA

APELANTE(S): FERNANDO RABELO DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dra. ANA LUCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE - 

DEFENSORA PÚBLICA

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 39789/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 39789 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): E. L. M.

ADVOGADO(S): Dr(a). ANA CAROLINE DE JESUS PORTO SILVA 

SCOTTON

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 40813/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS.

 Protocolo Número/Ano: 40813 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): HIGOR MARQUES DE CAMPOS DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). PAULO JOSE MARTINS GRAMA - DEFENSOR 

PÚBLICO SUBSTITUTO

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO

Apelação 40821/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 40821 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): J. A. S.

ADVOGADO(S): Dr. HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ

Apelação 41496/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 41496 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): EDILENE OLIVEIRA BARBOSA

ADVOGADO(S): Dr(a). ROSANA ESTEVES MONTEIRO - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 43205/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 43205 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): VALEY DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO

APELANTE(S): AGNALDO DE LIMA MAGALHÃES

ADVOGADO(S): Dr(a). RAFAEL GIL SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 43209/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 43209 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MARCOS VINICIUS DE CARVALHO

ADVOGADO(S): Dr(a). AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO

Apelação 43231/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE.
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 Protocolo Número/Ano: 43231 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): RODRIGO DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO(S): Dr(a). UBIRAJARA VICENTE LUCA - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 43839/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 43839 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ALEXANDRE LACERDA DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr. ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 44282/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 44282 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): JESUÍNO JOSÉ DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIO BARBOSA - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 44295/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 44295 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR

ADVOGADO(S): Dr(a). VICTOR GUILHERME MOYA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 45724/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RIO BRANCO.

 Protocolo Número/Ano: 45724 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE(S): DOUGLAS MESSIAS DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). RAMON RIBEIRO DE MACEDO

              Dr(a). MARUZAM ALVES DE MACEDO

APELADO(S): DOUGLAS MESSIAS DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). RAMON RIBEIRO DE MACEDO

              Dr(a). MARUZAM ALVES DE MACEDO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 46167/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

NORTELÂNDIA.

 Protocolo Número/Ano: 46167 / 2018

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): C. S. P.

ADVOGADO(S): Dr. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 47110/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SAPEZAL.

 Protocolo Número/Ano: 47110 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): JULIANA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELANTE(S): RHUAN RICARDO FARIAS BARBOSA

ADVOGADO(S): Dr(a). MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO

Apelação 47137/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE LUCAS DO 

RIO VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 47137 / 2018

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MAYCON DOUGLAS MARQUES DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): Dr(a). GONÇALBERT TORRES DE PAULA - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELANTE(S): ARLINDO PERUCHI NETO

ADVOGADO(S): Dr(a). GONÇALBERT TORRES DE PAULA - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 47624/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 47624 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): JOÃO MARCUS HENRIQUE

ADVOGADO(S): Dr(a). JOAQUIM JOSÉ ABINADER GUEDES DA SILVA - 

DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 48185/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 48185 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): A. R.

ADVOGADO(S): Dr(a). VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO

APELADO(S): A. F. S.

ADVOGADO(S): Dr. ALEX CAMPOS MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO

Apelação 49857/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 49857 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ANDERSON CLEYTON JORGE DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). VITOR LIMA DE ARRUDA

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 50207/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 50207 / 2018

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ALEX DA SILVA MARQUES

ADVOGADO(S): Dr(a). SIMONE CAMPOS DA SILVA - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELANTE(S): ALEXANDRE PINHO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). SIMONE CAMPOS DA SILVA - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 50443/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE ALTO 

GARÇAS.

 Protocolo Número/Ano: 50443 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). RUBENS VERA FUZARO JÚNIOR - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 50468/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA 

UBIRATÃ.

 Protocolo Número/Ano: 50468 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 51248/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA MONTE 

VERDE.

 Protocolo Número/Ano: 51248 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): J. R. L.

ADVOGADO(S): Dr(a). JULLY FRANCIELE RUELIS

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 51768/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE JUÍNA.

 Protocolo Número/Ano: 51768 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): FLAVIO DA SILVA PADILHA

ADVOGADO(S): Dr. OSWALDO LOPES DE SOUZA

              Dr(a). OUTRO(S)

Apelação 51822/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 51822 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MARLON YURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA

ADVOGADO(S): Dr. DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO

APELANTE(S): BRUNO HENRIQUE ARCANJO NOGUEIRA

ADVOGADO(S): Dr. DAVID BRANDÃO MARTINS - DEFENSOR PÚBLICO
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APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 51825/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 51825 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): RONILSON GRAMINHO PINTO

ADVOGADO(S): Dr. ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELANTE(S): RAFAEL FERREIRA NOBRE

ADVOGADO(S): Dr. ALTAMIRO ARAUJO DE OLIVEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 52195/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO.

 Protocolo Número/Ano: 52195 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): DOUGLAS FERNANDO PEREIRA MEIRESSE

ADVOGADO(S): Dr. NÉVIO PEGORARO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 52741/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

BUGRES.

 Protocolo Número/Ano: 52741 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S): JULIO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). TANIA LUZIA VIZEU FERNANDES - DEFENSORIA 

PÚBLICA

Apelação 53748/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA.

 Protocolo Número/Ano: 53748 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): E. D. S.

ADVOGADO(S): Dra. EMILIA MARIA BERTINI BUENO - DEFENSORA 

PUBLICA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 54423/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE DIAMANTINO.

 Protocolo Número/Ano: 54423 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): JESSICA ESPINDOLA DA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). MOACIR GONÇALVES NETO - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTERIO PUBLICO

Apelação 54763/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 54763 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MARCO ANTÔNIO DE AQUINO

ADVOGADO(S): Dr(a). ALAERTT RODRIGUES DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 56932/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 56932 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ERICK MATHEUS ALVES DOS SANTOS

ADVOGADO(S): Dr(a). ARY DA COSTA CAMPOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 57480/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 57480 / 2018

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): DIEGO DE SIQUEIRA GOMES

ADVOGADO(S): Dr(a). FABIO BARBOSA - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 58055/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PEDRA 

PRETA.

 Protocolo Número/Ano: 58055 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): FRANCISCO ORLANDO ARAÚJO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ADVOGADO(S): Dr(a). LUAMAR NASCIMENTO CANUTO

Apelação 60876/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA.

 Protocolo Número/Ano: 60876 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): EDER CARVALHO SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). LEONARDO JACOMETTI DE OLIVEIRA - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 62535/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE.

 Protocolo Número/Ano: 62535 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): CLEIRISLANE PEREIRA DE SOUZA

ADVOGADO(S): Dr(a). GUILHERME RIBEIRO RIGON - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 63456/2018 -  Classe:  CNJ-417 COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS.

 Protocolo Número/Ano: 63456 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): ADRIANO SOUZA DAS NEVES

ADVOGADO(S): Dr(a). MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELANTE(S): BRUNO LOPES FERREIRA

ADVOGADO(S): Dr(a). MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELADO(S): MINISTERIO PÚBLICO

Apelação 63828/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 63828 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

ADVOGADO(S): Dr(a). LEIDINEIA KATIA BOSI

              Dr(a). OUTRO(S)

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 74801/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE.

 Protocolo Número/Ano: 74801 / 2018

RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

APELANTE(S): EMANOELY DA COSTA SILVA

ADVOGADO(S): Dr(a). OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELANTE(S): TIAGO LUIS GONÇALVES DE SOUSA

ADVOGADO(S): Dr(a). OSNY KLEBER ROCHA AURESCO - DEFENSOR 

PÚBLICO

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

Apelação 74822/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL.

 Protocolo Número/Ano: 74822 / 2018

RELATOR: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

APELANTE(S): WILSON BENEDITO DA COSTA

ADVOGADO(S): Dr(a). JULIANA RIBEIRO SALVADOR - DEFENSORA 

PÚBLICA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

TERCEIRA SECRETARIA CRIMINAL em Cuiabá, aos 29 dias do mês de 

Outubro de 2018.

Acórdão

Agravo de Execução Penal 64446/2018 - Classe: CNJ-413 COMARCA DE 

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. Protocolo Número/Ano: 64446 / 2018. 

Julgamento: 24/10/2018. AGRAVANTE(S) - GUSTAVO DE SOUZA 

MOREIRA (Advs: Dr(a). VANESSA MORITZ LUZ - DEFENSORA PÚBLICA - 

OAB 37874/SC), AGRAVADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. 

Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

AGRAVO.

EMENTA:

 AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. 

PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE CUMPRIMENTO DE PENA – 

PLEITO PARA QUE O DESCONTO DO PERÍODO DA DETRAÇÃO 

REFERENTE A CUSTÓDIA CAUTELAR SEJA COMPUTADO COMO PENA 
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EFETIVAMENTE CUMPRIDA PELO AGRAVANTE – CABIMENTO – 

INCIDÊNCIA PARA ABATIMENTO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA 

PROGRESSÃO – A DETRAÇÃO DEVE INCIDIR DIRETAMENTE NO 

CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, SOB PENA DE PREJUÍZO AO 

AGRAVANTE – 2. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO 

PARA CONTAGEM DO PRAZO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA A 

DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO AGRAVANTE – POSSIBILIDADE – NOVO 

ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA DE 

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

DECISÃO REFORMADA, DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO E DE NOVO 

MARCO INICIAL – 3. AGRAVO PROVIDO.

1. O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena 

efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente 

descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno 

deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o 

agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.

2. Na esteira do entendimento externado pela Terceira Seção do Superior 

Tribunal de Justiça e pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste 

Sodalício; e, tendo em vista o princípio da colegialidade que rege as 

decisões tomadas no âmbito dos tribunais, impõe-se registrar que o termo 

inicial do prazo para a concessão de benefícios executórios deve ser a 

data da última prisão do agravante, porquanto: “A alteração da data-base 

para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação 

das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do 

período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última 

infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da 

pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar 

grave, configura excesso de execução.” (STJ – REsp 1557461/SC – 

Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador: Terceira Seção – 

Julgamento: 22/02/2018 – Publicação: DJe 15/03/2018). Destacamos.

3. Agravo provido.

Apelação 66191/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE COLÍDER. 

Protocolo Número/Ano: 66191 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - CLÁUDIO NARDELI ALVES (Advs: Dr(a). MAURÍCIO 

RICARDO ALVES - OAB 15.523/MT), APELADO(S) - MINISTERIO PÚBLICO. 

Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA 

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA NULIDADE DA BUSCA 

PESSOAL FEITA PELOS POLICIAIS MILITARES – SUPOSTA AUSÊNCIA DO 

ESTADO DE FLAGRÂNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A 

CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DILIGÊNCIA REALIZADA DIANTE DA 

FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA CRIMINOSA POR PARTE DO APELANTE 

– CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA 

PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 

DESPROVIMENTO DO APELO.

 O crime de embriaguez ao volante consuma-se no momento em que, após 

ingerir quantidade de álcool maior do que o tolerável, o agente passa a 

conduzir um veículo automotor, em via pública, tratando-se, portanto, de 

um crime permanente, cujos efeitos somente cessam quando o agente 

parar de dirigir. Dessa forma, sendo o apelante abordado pelos policiais 

militares na condução de veículo automotor, transitando em rodovia 

estadual, após ingerir bebida alcoólica em quantidade acima do aceitável, 

evidenciada está a situação de flagrância, que autoriza a realização da 

busca pessoal ora contestada, não havendo, pois, como se falar em 

ilicitude da diligência, tampouco em nulidade das provas que dela 

advieram. Inteligência do art. 240 do Código de Processo Penal.

É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a 

materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos e 

condenação embasada no acervo probatório, mormente na sua confissão, 

que está em sintonia com os depoimentos das testemunhas colhidos 

durante a instrução criminal.

 Apelo desprovido.

Apelação 64885/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 64885 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. APELANTE(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - O. L. T. (Advs: Dr(a). EVALDO 

MAGNO LEITE TEIXEIRA - OAB 22378-O/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO ART. 241-D, DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA 

A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS NO TOCANTE À AUTORIA E 

MATERIALIDADE DO DELITO – IMPOSSIBILIDADE – DUAS VERSÕES 

CONTRAPOSTAS: A DA VÍTIMA E A DO APELADO – VÍTIMAS NÃO 

ENCONTRADAS PARA INQUIRIÇÃO NA FASE JUDICIAL – DEPOIMENTO 

DOS POLICIAIS MILITARES QUE APENAS RELATARAM O QUE OUVIRAM 

DE UMA DAS VÍTIMA E DO APELADO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE 

NÃO AUTORIZA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA 

DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO 

MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza 

da prática criminosa, de modo que, na espécie, inexistindo provas judiciais 

que apontem, com inegável segurança, a materialidade e autoria delitiva do 

fato narrado na exordial, a manutenção da sentença que absolveu o 

apelado é medida que se impõe, porquanto, deve ser aplicado em seu 

favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o 

brocardo jurídico in dubio pro reo.

Apelo desprovido.

Apelação 52751/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS. 

Protocolo Número/Ano: 52751 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - MANOEL BRUNO DA SILVA RIBEIRO (Advs: Dr(a). 

MÔNICA BALBINO CAJANGO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 6773-O/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO, EM 

CONCURSO FORMAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A 

REDUÇÃO DA PENA BASILAR – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA 

AFERIÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO APELANTE E DAS 

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARCIAL PROVIMENTO – EXISTÊNCIA DE 

ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DO 

ELEMENTO OCTOGONAL DA CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO É 

MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA 

FASE DOSIMÉTRICA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS DE 

FORMA INIDÔNEA E BASEADAS EM ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL 

– PENA BASILAR REDIMENSIONADA – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO 

DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE 

CRIME ÚNICO – TESE NÃO ACOLHIDA – VIOLADOS PATRIMÔNIOS 

DISTINTOS DE MEMBROS DE UMA MESMA FAMÍLIA – 3. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser redimensionada a pena basilar quando a valoração negativa 

atribuída a um dos vetores do art. 59, do Código Penal [consequências do 

crime], foi baseada em elementos ínsitos ao tipo penal. Até por que, 

acerca da matéria, esta Corte de Justiça consolidou seu entendimento, 

com a aprovação do Enunciado n. 15 da Turma de Câmaras Criminais 

Reunidas, vazados nos seguintes termos: “As elementares do tipo penal e 

consequências naturais da consumação do crime não podem ser 

consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.”, impondo-se, pois, a 

reforma do decisum condenatório, com base no princípio da 

individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição 

Federal, a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime.

2. Se no crime de roubo há comprovação de que, mediante uma única 

ação, foram violados patrimônios distintos, ainda que de membros de uma 

mesma família, é de rigor a manutenção da incidência da causa de 

aumento atinente ao concurso formal de crimes, afastando-se a tese da 

ocorrência de crime único pela suposta violação de patrimônio comum.

 3. Apelo parcialmente provido.

Apelação 50501/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SINOP. Protocolo 

Número/Ano: 50501 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. APELANTE(S) - 

NILZA DE CAMPOS BUENO (Advs: Dr(a). SÁVIO RICARDO CANTADORI 
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COPETTI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 11306-B/MT), APELADO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A 

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA 

LEI N. 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO, 

PELA APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – APREENSÃO DE GRANDE 

QUANTIDADE DE DROGA E CONFISSÃO DE ATUAÇÃO REITERADA NO 

TRANSPORTE DE DROGA – APELO DESPROVIDO.

Demonstrado que a apelante não preenche o requisito subjetivo para o 

reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, 

da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade 

criminosa, não se pode falar na aplicação em seu favor da referida 

benesse, na medida em que além da apreensão de grande quantidade de 

droga, ela confessou que já havia transportando quantidade elevada de 

droga em situação pretérita. Apelo desprovido.

Apelação 46172/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 46172 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. APELANTE(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - LUIS MAGALHÃES LEQUE (Advs: 

Dr(a). HELLENY ARAUJO DOS SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 

8240-B/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL COM 

AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – ABSOLVIÇÃO DO 

APELADO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO 

CONDENATÓRIO – POSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA 

AMPARADA PELO LAUDO PERICIAL QUE CONSTATOU AS LESÕES POR 

ELA SOFRIDAS – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DO 

APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – 2. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA CONSTATADA DE 

OFÍCIO – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 110, § 1º E 109, 

V DO CÓDIGO PENAL – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A 

DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DO JULGAMENTO DESTE 

RECURSO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELADO DECLARADA – 3. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E, DE OFÍCIO, 

RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA 

ESTATAL.

1. Não pode ser mantida a absolvição do apelante, porquanto a 

materialidade e a autoria delitivas do crime tipificado no art. 129, § 9º do 

Código Penal estão comprovadas pelo acervo probatório encontradiços 

nestes autos, mormente pelos depoimentos da vítima, que firmemente o 

apontou como o autor das agressões por ela sofridas, confirmadas pelo 

laudo pericial, isso, sem contar que, em delitos dessa natureza, a palavra 

da ofendida têm relevante valor probatório.

2. O reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, na modalidade retroativa, é medida que se impõe, porquanto restou 

demonstrado que decorreu lapso prescricional entre o recebimento da 

denúncia e o julgamento deste recurso, no qual o apelado foi condenado, 

sendo de trivial sabença que a sentença absolutória prolatada nestes 

autos não tem o condão de interromper a contagem do prazo 

prescricional, por não estar elencada no rol de causas interruptivas da 

prescrição previsto no art. 117 da Lei Material Penal.

3. Provimento do recurso do Ministério Público. De ofício, reconhecida a 

prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em favor do apelado.

Apelação 44789/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS. Protocolo Número/Ano: 44789 / 2018. Julgamento: 

24/10/2018. APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - 

LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). VANESSA MORITZ LUZ - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 37874/SC). Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUXÍLIO AO USO INDEVIDO DE 

DROGA E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO 

MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO – ALEGAÇÃO 

DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA INCONCUSSAS – 

DESCABIMENTO – PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA CONDUTA DE 

AUXÍLIO PRESTADA, EM TESE, PELO APELADO, BEM COMO DA 

CORRUPÇÃO DE ADOLESCENTE AO INDUZÍ-LO, SUPOSTAMENTE, À 

PRÁTICA DE ILÍCITO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – 

INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

 A manutenção da sentença absolutória em relação ao apelado torna-se 

imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos 

remanescem dúvidas acerca da prática por parte dele dos crimes 

tipificados no art. 33, § 2º da Lei n. 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n. 

8.069/90, devendo, pois, ser aplicado em favor dele o aforismo in dubio 

pro reo, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Apelo desprovido.

Apelação 42100/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS. Protocolo Número/Ano: 42100 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - PAULO ROGÉRIO NEVES ALCÂNTARA (Advs: Dr(a). 

PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 8445-B/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO 

CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 

– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO 

DO CRIME DE FURTO PARA O DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – 

FRAGILIDADE DO CONTEÚDO PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA – 

EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA 

PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – DELAÇÃO DO CODENUNCIADO EM 

CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – 

CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO MANTIDA – 2. 

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE 

PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELA DELAÇÃO DO 

COMPARSA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DE QUE O 

CRIME FOI COMETIDO POR MAIS DE UMA PESSOA – 3. DESPROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante ou 

desclassificação do crime de furto para o de receptação culposa, 

porquanto a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito no art. 

155, § 4º, IV, do Código Penal estão comprovadas nestes autos e a 

condenação embasada no acervo probatório, mormente na delação 

realizada pelo codenunciado, cujo teor foi corroborado pelos depoimentos 

das testemunhas colhidos durante a instrução criminal.

 2. É inviável o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do 

concurso de pessoas, eis que restou evidente, pelas provas colhidas 

durante a instrução criminal, que o crime foi perpetrado por mais de um 

agente.

3. Apelo desprovido.

Apelação 41537/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA CAPITAL. Protocolo 

Número/Ano: 41537 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. APELANTE(S) - 

CRISTIANE COIMBRA EGUFO (Advs: Dr(a). ROSANA ESTEVES MONTEIRO 

- DEFENSORA PÚBLICA - OAB 9015-O/MT), APELANTE(S) - MINISTERIO 

PÚBLICO, APELADO(S) - CRISTIANE COIMBRA EGUFO (Advs: Dr(a). 

ROSANA ESTEVES MONTEIRO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 

9015-O/MT), APELADO(S) - MINISTERIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. 

LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO MINISTERIAL E JULGOU PREJUDICADO O APELO DA DEFESA.

EMENTA:

 RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TRÁFICO DE 

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E DE INGRESSO ILEGAL DE APARELHO DE 

COMUNICAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – 

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSIVO 1. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PUBLICO: POSTULADA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE 

REDUÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – 

AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO PELO SENTENCIADA DOS REQUISITOS 
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LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – 

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PROCEDENTE 2. PLEITO 

VISANDO A ELEVAÇÃO DA PENA BASILAR DO DELITO DE TRÁFICO DE 

DROGAS – POSSIBILIDADE –– VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA 

APREENDIDA, CONSISTENTE EM MAIS DE 2(DOIS QUILOS) DE MACONHA - 

APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – 3. ALMEJADA A 

MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO APLICADA À 

SENTENCIADA – NECESSIDADE – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS 

E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO – CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA 

DESFAVORALVEMENTE (QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA) ART. 

42 DA LEI N. 11.343/06 – REGIME PRISIONAL AGRAVADO PARA O INICIAL 

FECHADO – PROCEDÊNCIA – 4. APÓS O EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA 

ORDINÁRIA DEVE SER DADO INÍCIO À EXECUÇÃO DA PENA – 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 5. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PROVIDO E DEFENSIVO PREJUDICADO.

1. Demonstrado que a sentenciada não preenche o requisito subjetivo 

para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 

33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à 

atividade criminosa, não se pode falar-se em aplicação da referida 

minorante.

2. Ao fixar as penas para os delitos tipificados na Lei n. 11.343/06, deve o 

julgador, levar em conta não apenas as circunstâncias judiciais do art. 59 

do Código Penal, mas também os critérios previstos no art. 42 da referida 

Lei. Assim, na espécie, a gravidade concreta do ilícito perpetrado pela 

sentenciada, consubstanciada na expressiva quantidade de drogas 

apreendidas (art. 42 da Lei Antidrogas), autoriza a imposição da pena 

inicial do delito de tráfico de drogas acima do mínimo legal.

3. O regime de cumprimento da pena punida com reclusão que foi imposta 

à sentenciada, deve ser fixado no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 

3º do Código Penal, eis que a análise conjugada do art. 59 deste Codex 

com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indica a necessidade de um regime 

mais gravoso, ainda que sua sanção não exceda a 8 (oito) anos de 

reclusão, diante da existência de circunstância judicial desfavorável à 

pessoa daquela, consistente na grande quantidade de maconha 

apreendida.

4. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “O 

implemento da execução provisória da pena atua como desdobramento 

natural da perfectibilização da condenação sedimentada na seara das 

instâncias ordinárias e do cabimento, em tese, tão somente de recursos 

despidos de automática eficácia suspensiva, sendo que, assim como 

ocorre na deflagração da execução definitiva, não se exige motivação 

particularizada ou de índole cautelar.” (STF, HC 152752, Relator(a):  Min. 

EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 26-06-2018 PUBLIC 27-06-2018).

5. Recurso do Ministério Público provido e defensivo prejudicado.

Apelação 36758/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS 

QUATRO MARCOS. Protocolo Número/Ano: 36758 / 2018. Julgamento: 

24/10/2018. APELANTE(S) - THIAGO CORREIA DA SILVA (Advs: Dr(a). 

VANESSA MORITZ LUZ - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 37874/SC), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME 

CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI ANTIDROGAS PARA A 

CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – INVIABILIDADE – 

COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE 

NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. REQUERIDO 

O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – SANÇÃO 

AUMENTADA EM 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – 

DESPROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA 

AVALIAÇÃO PEJORATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO ILÍCITO – 

PROBLEMAS ATINENTES À SEGURANÇA PÚBLICA, AO 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL E AO AUMENTO DA 

CRIMINALIDADE QUE O NARCOTRÁFICO PROVOCA NA SOCIEDADE – 

ARGUMENTOS GENÉRICOS – 3. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de 

drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – 

porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução 

processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no 

art. 33, caput da Lei n. 11.343/06.

2. Constatando-se a desproporcionalidade na majoração da pena-base e o 

emprego de argumentos genéricos e, portanto, inidôneos para valorar as 

consequências do ilícito, a exemplo do corolário social nefasto que o 

comércio malsão provoca, impõe-se a reforma da sentença condenatória, 

com base no princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da 

Constituição Federal), a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa 

e suficiente para reprovação e prevenção do crime que praticou.

3. Apelo parcialmente provido.

Apelação 32979/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO. 

Protocolo Número/Ano: 32979 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - G. O. G. (Advs: Dra. LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 5466/MT), APELADO(S) - MINISTERIO 

PUBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE 

TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE 

INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO COM REALIZAÇÃO DE 

EXAME PSICOSSOCIAL A CADA 6 (SEIS) MESES – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE EM 

RELAÇÃO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO 

ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA 

– INVIABILIDADE DO PLEITO – AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE 

EFETUARAM A APREENSÃO DO APELANTE – DECLARAÇÕES 

CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS PROBANTES – TESE DE 

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NESTES AUTOS – 2. PRETENDIDA A 

APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA – 

REITERAÇÃO INFRACIONAL – INTERNAÇÃO ESCORREITA – INTELIGÊNCIA 

DO ART. 122, INCISO II DO ESTATUTO MENORISTA – 3 APELO 

DESPROVIDO.

1. Demonstrada a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao 

crime de tráfico de drogas, a manutenção da sentença que julgou 

procedente a representação em desfavor da apelante é medida que se 

impõe, notadamente porque a negativa de autoria é afirmação isolada 

nestes autos, e a conduta da adolescente foi confirmada pela prova 

testemunhal sob o crivo do contraditório.

 2. A reiteração infracional da apelante, demonstra a necessidade de 

imposição de medidas protetivas e pedagógicas mais eficazes para sua 

recuperação, diante das disposições contidas no art. 122, II, do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, não apenas pelo seu caráter pedagógico, 

mas, também e principalmente, pelo seu intuito ressocializador e protetivo.

3. Desprovimento do apelo.

Apelação 32935/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE PRIMAVERA DO 

LESTE. Protocolo Número/Ano: 32935 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - GETÚLIO 

GONÇALVES VIANA (Advs: Dr. ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB 8948/MT, Dr(a). OUTRO(S)). Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSIBILIDADE DE 

PREFEITO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO DELITO PREVISTO NO 

ART. 1º, II, DO DECRETO-LEI N. 201/67 – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA 

DE PROVAS SEGURAS DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO 

PRÓPRIO, DE RENDAS PÚBLICAS – DESPROVIMENTO DO APELO.

Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza 

da prática criminosa, de modo que, a insuficiência do acervo probatório 

para demonstrar que o apelado, na condição de prefeito, utilizou-se, 

indevidamente, em proveito próprio, de rendas públicas, impõe-se a 

manutenção da sentença que o absolveu dos crimes descritos no art. 1º, 

II, do Decreto-Lei n. 201/67.
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Apelo desprovido.

Apelação 22297/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE BARRA DO 

GARÇAS. Protocolo Número/Ano: 22297 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - JHONATAN COELHO DE SOUZA DIAS (Advs: Dr(a). 

HUGO RAMOS VILELA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 11613-B/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE 

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI 

DE ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA 

REFERIDA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE 

TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A 

TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PENA-BASE 

REDIMENSIONADA DE OFÍCIO – SANÇÃO AUMENTADA EM 1 (UM) ANO E 

6 (SEIS) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – DUAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS NEGATIVADAS – DEPROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE 

AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO PEJORATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS 

DO ILÍCITO – RUÍNA DE FAMÍLIAS E FOMENTO DA CRIMINALIDADE NA 

SOCIEDADE – ARGUMENTOS GENÉRICOS – 3. RECONHECIMENTO EX 

OFFICIO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – APELANTE 

MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – 4. ABRANDAMENTO DO 

REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO COMO CONSEQUÊNCIA DA 

RETIFICAÇÃO DA SANÇÃO DO APELANTE IMPLEMENTADA DE OFÍCIO – 5. 

DETRAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE SEGURANÇA 

DE QUE A PRISÃO CAUTELAR NÃO TENHA SIDO CUMPRIDA 

CONCOMITANTE COM PRISÕES PROVISÓRIAS DECORRENTES DE 

OUTRAS AÇÕES PENAIS QUE ESTÃO EM TRÂMITE CONTRA O APELANTE 

– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2º DO 

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – 6. 

APELO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIAS EX OFFICIO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de 

drogas – afastando-se a possibilidade de desclassificação para o delito 

de uso descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 – porquanto os elementos 

probatórios colhidos durante a instrução processual demonstraram a 

destinação mercantil das drogas apreendidas em seu poder, restando 

evidenciadas, de modo indene de dúvidas, a materialidade e a autoria do 

delito previsto no art. 33, caput da citada Lex.

 2. Constatando-se a desproporcionalidade na majoração da pena-base e 

o emprego de argumentos genéricos e, portanto, inidôneos para valorar as 

consequências do ilícito, a exemplo do corolário social nefasto que o 

comércio malsão provoca (ruína de famílias e fomento da criminalidade na 

sociedade), impõe-se a reforma da sentença condenatória, com base no 

princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da Constituição 

Federal), a fim de que seja imposta ao apelante sanção justa e suficiente 

para reprovação e prevenção do crime que praticou.

3. Na espécie, é de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade 

relativa, prevista no art. 65, inciso I do Código Penal, porque ficou 

comprovado que o apelante era menor de 21 anos à época do fato 

delituoso.

4. É possível o abrandamento do regime prisional fechado para o 

semiaberto aos não reincidentes, condenados à pena superior a 4 

(quatro) e que não exceda 8 (oito) anos e que ostentam praticamente 

todas as circunstâncias judicias valoradas de modo neutro.

5. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções 

Penais, dada a impossibilidade de, nesta instância revisora, computar, com 

segurança, se o tempo em que o apelante encontra-se preso por esta 

ação penal não coincide com o período de cumprimento, por parte dele, de 

eventual pena provisória por outras ações em tramitação contra sua 

pessoa.

6. Apelo desprovido, com providências ex officio.

Apelação 31941/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE POXORÉO. 

Protocolo Número/Ano: 31941 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - ADENIR PEREIRA DOS SANTOS (Advs: Dr(a). FERNANDA 

KELLEN OLIVEIRA VIEIRA - OAB 23704-O/MT), APELADO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O 

RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE 

FOGO DE USO PERMITIDO EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE 

CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO 

APELANTE DOS CRIMES CAPITULADOS NO ART. 12, CAPUT, DO 

ESTATUTO DO DESARMAMENTO E DO ART. 244-B DO ECA – ALEGADA 

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS 

CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE 

DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO 

QUE SE IMPÕE – APELO PROVIDO.

A insuficiência do acervo probatório para demonstrar que o apelante era 

possuidor/proprietário da arma de fogo que estava escondida em uma 

residência onde estavam inúmeras pessoas e uma delas assumiu a sua 

propriedade/posse, impõe sua absolvição pelo crime de posse irregular de 

arma de fogo de uso permitido e pelo delito de corrupção de menor, nos 

termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, uma vez que 

o decreto condenatório não pode ser fundamentado em meros indícios de 

autoria, devendo, pois, ser aplicado, em seu favor, o aforismo in dubio pro 

reo. Apelo provido.

Apelação 70495/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE. Protocolo Número/Ano: 70495 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - ALEXANDRE FERNANDO MACHADO CAVALCANTE 

(Advs: Dra. ALYNE RAMMINGER PISSANTI - OAB 12120/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – INCONFORMISMO 

DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE – IMPROCEDÊNCIA 

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INDISCUTÍVEIS – CONFISSÃO 

JUDICIAL QUE SE COADUNA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS 

NESTES AUTOS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA 

DEMONSTRAR A EXECUÇÃO DO CRIME PATRIMONIAL – CONDENAÇÃO 

MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, 

porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes 

autos; estando, ademais, sua condenação fundada no acervo probatório, 

mormente pelo fato da sua confissão em fase judicial estar em 

consonância com os demais elementos probatórios colhidos durante a 

instrução processual. Apelo desprovido.

Apelação 55335/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE. Protocolo Número/Ano: 55335 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - CLAUDIO RAMOS (Advs: Dr(a). NILSON TOMAZ DA 

SILVA JUNIOR - OAB 23151/mt), APELADO(S) - MINISTERIO PÚBLICO. 

Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 

CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO 

APELANTE DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE 

ANTIDROGAS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA 

– MATERIALIDADE E AUTORIA INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADAS – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA PARA 

O MÍNINO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO BASILAR FIXADA NO 

MENOR QUANTITATIVO PREVISTO PARA O COMÉRCIO MALSÃO – 

AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE APLICADA NA FASE 

INTERMEDIÁRIA – SANÇÃO JUSTA E SUFICIENTE – REGIME PRISIONAL 

MAIS RIGOROSO MANTIDO – 3. APELO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de 

tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes 

autos demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, 

caput, da Lei n. 11.343/06, em qualquer uma de suas modalidades.

2. É descabido o pleito de redução da pena ao mínimo legal quando 

demonstrado que foi imposta pelo magistrado de primeiro grau com 
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supedâneo no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, 

XLVI, da Constituição Federal, e agravada em quantitativo justo e 

suficiente na segunda etapa dosimétrica em razão da reincidência em 

crime doloso praticado pelo apelante, autorizando, por conseguinte, a 

imposição do regime prisional mais rigoroso.

3. Apelo desprovido.

Apelação 55195/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE SORRISO. 

Protocolo Número/Ano: 55195 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, APELADO(S) - LUAN HENRIQUE DE 

LIMA FERREIRA (Advs: Dr(a). REJANE IARA SNIDARSIS MASINI - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 19287-O/MT), APELADO(S) - VALDENIR DE 

SOUZA LUCENA (Advs: Dr(a). REJANE IARA SNIDARSIS MASINI - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB 19287-O/MT). Relator: Exmo. Sr. DES. LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E 

ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – ABSOLVIÇÃO – 

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS 

APELADOS – ALEGAÇÃO DE PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 

DESCABIMENTO – ALUCINÓGENO LOCALIZADO NA VIA PÚBLICA – 

PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA PROPRIEDADE E DA 

DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ESTUPEFACIENTE, BEM ASSIM DO VÍNCULO 

PERMANENTE E ESTÁVEL PARA O FIM DE TRAFICAR DROGAS – 

APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – INCIDÊNCIA DO ART. 

386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 A manutenção da sentença absolutória em relação aos apelados torna-se 

imperiosa porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, 

remanescem dúvidas acerca da prática por parte deles dos crimes de 

tráfico de drogas e associação para essa finalidade narrados na exordial 

acusatória, devendo, pois, ser aplicado em favor da dupla, o aforismo in 

dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Apelo desprovido.

Remessa Necessária 68234/2018 - Classe: CNJ-427 COMARCA DE 

ARAPUTANGA. Protocolo Número/Ano: 68234 / 2018. Julgamento: 

24/10/2018. INTERESSADO(S) - SILVIO GOMES CAMPOS (Advs: Dr(a). 

GUILHERME HENRIQUE MORAES - OAB 24464/O), INTERESSADO(S) - 

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA. Relator: Exmo. 

Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU 

A SENTENÇA.

EMENTA:

 REMESSA NECESSÁRIA – CONDENAÇÃO POR ROUBO DUPLAMENTE 

CIRCUNSTANCIADO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE REABILITAÇÃO 

CRIMINAL – ATUAÇÃO ESCORREITA DO MAGISTRADO A QUO – 

CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – 

INTERESSADO QUE PREENCHEU OS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NO 

ART. 94 DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA RATIFICADA.

- Ratifica-se a sentença concessiva do pedido de reabilitação criminal 

quando se vislumbra que a pena imposta ao agente foi integralmente 

extinta há mais de dez anos e que nesse período ele manteve residência 

fixa, cursou duas graduações, foi aprovado em concurso público e 

apresentou bom comportamento público e privado, inexistindo, ainda, na 

hipótese, a necessidade de reparar o dano, porquanto a res furtiva foi 

apreendida pelos policiais à época.

Apelação 36770/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE NORTELÂNDIA. 

Protocolo Número/Ano: 36770 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - DURLEI JOSÉ DA SILVA (Advs: Dr(a). ANTONIO GÓES DE 

ARAÚJO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 19279-O/MT), APELADO(S) - 

MINISTERIO PUBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU 

PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO 

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO ESTÁ EMBASADO 

APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE 

E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA 

VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADO 

PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME E PELAS 

DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIA 

– ACUSADO QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA – ESTADO DE 

EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL 

– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE 

DESACATO – 2.1) ALEGADA DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA 

CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

– INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A 

LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – 

2.2) AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – CABIMENTO – NÃO 

COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO 

PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – DISCUSSÃO INERENTE À 

AUTODEFESA ANTE A DETENÇÃO – CRIME DE DESACATO NÃO 

SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – ABSOLVIÇÃO – PENA FINAL 

REAJUSTADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quanto 

ao crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas restaram 

amplamente demonstradas nos autos pelos depoimentos firmes e 

coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, os quais estão 

em consonância com o auto de constatação de local de crime confirmando 

as marcas de pedras supostamente arremessadas pelo réu no intuito de 

amedrontas a vítima, e com os depoimentos prestados pelos policiais 

militares que diligenciaram no ocorrido.

Ademais, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da 

ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter 

ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e 

acidental é capaz de isentar o agente de pena, ex vi do art. 28, §1º, do CP. 

Outrossim, vigora no ordenamento pátrio a teoria da actio libera in causa, 

ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são 

imputados os crimes praticados sob os efeitos da ingestão do álcool, e 

inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a 

embriaguez do apelante decorrente de caso fortuito ou de força maior.

2.1. Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana 

de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos 

fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim 

proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em 

que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e 

expressão como direito fundamental (art. 5º, inciso IV), assenta a Polícia 

Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de 

preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

2.2. Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo 

específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente 

ultrajar o funcionário público em razão da função que exerce, o que não 

se verifica se as ofensas são inerentes ao ato de detenção e de 

resistência no sentido contrário, a afastar o desígnio autônomo de ofender 

o prestígio da autoridade.

Recurso em Sentido Estrito 68844/2018 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

ALTA FLORESTA. Protocolo Número/Ano: 68844 / 2018. Julgamento: 

24/10/2018. RECORRENTE(S) - ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA (Advs: Dr(a). 

PAULO ROBERTO DA SILVA MARQUEZINI - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 

259.738/SP), RECORRIDO(S) - MINISTERIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. 

DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO PARA SER 

SUBMETIDO À JULGAMENTO PELO JÚRI POPULAR COMO INCURSO NO 

ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 

1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS 

SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – 

REQUISITOS DO ART. 414 DO CPP QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES – 

PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ART. 413, §1º, DO CPP – 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – IN DUBIO PRO SOCIETATE – 

2. PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO 

TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA 

DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – TIPOS PENAIS DERIVADOS QUE 

ENCONTRAM AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – 
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INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO 

ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS 

REUNIDAS DO TJMT – 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos do art. 414, e presentes os fundamentos do art. 

413, §1º, ambos do Código de Processo Penal, não se pode cogitar de 

impronúncia. Necessária observância à competência constitucional do 

Tribunal Popular do Júri e do brocardo in dubio pro societate.

2. A teor de maciça jurisprudência do c. STJ, os tipos penais derivados só 

podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes 

[Nesse sentido: AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017]. 

Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 2 da TCCR deste Sodalício.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Recurso em Sentido Estrito 58057/2018 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

TAPURAH. Protocolo Número/Ano: 58057 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

RECORRENTE(S) - RONALDO ALVES DOS SANTOS (Advs: Dr(a). FABIA 

CRISTINA WALTER - OAB 16136/MT), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME 

DE HOMICÍDIO SIMPLES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO DE 

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA COM BASE NO RECONHECIMENTO DA 

EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – 

MATERIALIDADE PROVADA – PRESENÇA DE SUFICIENTES INDÍCIOS DE 

AUTORIA – LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO SE APRESENTA INEQUÍVOCA – 

DÚVIDAS QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI 

ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – DECISÃO DE PRONÚNCIA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

 Existindo elementos probatórios que apontem a materialidade do fato, 

indícios suficientes de autoria delitiva e a possível existência de animus 

necandi, revela-se incabível a absolvição sumária pelo reconhecimento da 

excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 415, inciso IV, do CPP), na 

medida em que as provas amealhadas aos autos deixam dúvidas acerca 

da ocorrência dos requisitos cumulativos previstos para o instituto no art. 

25 do CP, competindo, pois, ao Conselho de Sentença, analisar de forma 

mais acurada o fato, em afirmação ao princípio do in dubio pro societate e 

à soberania dos vereditos (art. 5.º, inc. XXXVIII, ‘c’, da CF).

Recurso em Sentido Estrito 54428/2018 - Classe: CNJ-426 COMARCA 

CAPITAL. Protocolo Número/Ano: 54428 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

RECORRENTE(S) - THIAGO BRAUNO FREITAS (Advs: Dr(a). JONAS 

CÂNDIDO DA SILVA - OAB 16552/mt), RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO 

PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, 

DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE 

RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO APELO INTERPOSTO POR UM 

DOS RÉUS E, POR CONSEGUINTE, NEGOU-LHE SEGUIMENTO – 

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUGESTÃO DA PROCURADORIA-GERAL 

DE JUSTIÇA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS, POR NELES 

SUBSISTIREM RECURSOS DE NATUREZAS PROCESSUAIS DISTINTAS, 

INTERPOSTOS POR DIFERENTES RÉUS – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE 

CONEXÃO ENTRE OS RECURSOS, HAJA VISTA A IDENTIDADE DE 

PEDIDOS – PRETENSO CONHECIMENTO E PROCESSAMENTO DA 

APELAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE É TEMPESTIVA A 

INTERPOSIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPOSIÇÃO DO APELO MUITO 

APÓS O TÉRMINO DO QUINQUÍDIO PREVISTO EM LEI – RECURSO 

DESPROVIDO.

1.Em que pese subsistirem nos autos recursos de naturezas distintas 

interpostos por réus diversos, uma vez que um deles teve o apelo 

conhecido e o outro não, ensejando a interposição do presente recurso 

em sentido estrito – revela-se incabível o desmembramento ventilado pela 

d. Procuradoria-Geral de Justiça, diante da conexão existente entre os 

meios de impugnação, porquanto ao fim e ao cabo, tratam de pretensões 

recursais idênticas e o processamento de um não implicará em prejuízo no 

processamento do outro.

2.Levando em consideração que o réu e o seu defensor até então 

constituído, foram intimados pessoalmente da r. sentença ao final da 

audiência em que proferida oralmente, e não manifestaram naquela 

ocasião qualquer interesse recursal, vindo a fazê-lo mais de 15 (quinze) 

dias depois; deve ser desprovido o recurso em sentido estrito que almeja 

“destrancar” o seguimento do apelo não conhecido em primeiro grau, 

porquanto manifesta a sua intempestividade, na medida em que eventual 

constituição de um novo advogado após a sentença, não dá ensejo ao 

reinício da contagem do quinquídio previsto em lei.

Recurso em Sentido Estrito 47652/2018 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

CÁCERES. Protocolo Número/Ano: 47652 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

RECORRENTE(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO, RECORRIDO(S) - BOANERGES 

DOS SANTOS SILVA (Advs: Dr(a). SAULO FANAIA CASTRILLON - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB 11.835/MT), RECORRIDO(S) - MIGUEL 

NATALINO CHAVES RODRIGUES (Advs: Dr(a). SAULO FANAIA 

CASTRILLON - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 11.835/MT). Relator: Exmo. Sr. 

DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU 

A PRELIMINAR DE NULIDADE.

EMENTA:

 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 

REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INSURGÊNCIA 

MINISTERIAL – CONTRARRAZÕES OFERTADAS PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA, QUE POSTULA PELA NULIDADE DA SUA NOMEAÇÃO EM 

RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO 

DO DIREITO DE DEFESA –INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS 

PARA APRESENTAÇÃO DAS CONTRARRAZÕES, SOMENTE APÓS A 

DEFENSORIA TÊ-LO FEITO E ARGUIDO A PRELIMINAR – NULIDADE 

CONFIGURADA A PARTIR DA DECISÃO QUE NOMEOU A DEFENSORIA 

PÚBLICA SEM ANTES OPORTUNIZAR AO DENUNCIADO A CONSTITUIÇÃO 

DE PATRONO DA SUA CONFIANÇA – NULIDADE ABSOLUTA ESTENDIDA 

AO CODENUNCIADO POR SEGURANÇA JURÍDICA E ECONOMIA 

PROCESSUAL – PREQUESTIONAMENTO – PRELIMINAR ACOLHIDA – 

RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO.

1. Deve ser reconhecida a nulidade absoluta do processo por 

cerceamento do direito de defesa, se os autos foram a encaminhados à 

Defensoria Pública para oferecimento das contrarrazões ao recurso em 

sentido estrito, sem que os advogados constituídos por um dos réus 

tenham sido previamente intimados para apresentarem a indigitada peça 

processual, e antes de ser assegurado ao acusado o direito de constituir 

novo patrono diante de eventual inércia daquele já nomeado, ou ainda, de 

manifestar o seu interesse em ser assistido por Defensor Público; não 

elidindo o prejuízo o fato de a juíza singular ter intimado os advogados 

depois das contrarrazões da Defensoria Pública e, possivelmente, à vista 

da nulidade arguida, máxime porque, depois disso, o denunciado não foi 

instado a constituir novo defensor, e tinha endereço devidamente 

informado nos autos, no qual, aliás, foi cientificado pessoalmente da 

decisão que rejeitou a denúncia.

2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do 

voto os artigos de Lei, princípios e enunciados de súmula relacionados 

com as matérias debatidas nas contrarrazões recursais.

Recurso em Sentido Estrito 57615/2018 - Classe: CNJ-426 COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE. Protocolo Número/Ano: 57615 / 2018. Julgamento: 

24/10/2018. RECORRENTE(S) - REINALDO RIBEIRO MOURA (Advs: Dr(a). 

ODILA DE FÁTIMA DOS SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA - OAB 8135/MT), 

RECORRENTE(S) - JEFFERSON ELIAS DE CAMPOS SANTOS (Advs: Dr. 

HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - OAB 4344-A/MT), RECORRIDO(S) - 

MINISTÉRIO PÚBLICO, RECORRIDO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: 

Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AOS RECURSOS.

EMENTA:

 RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISO 

IV, DO CP – 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA 

DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE 

DELITIVA – REQUISITOS DO ART. 415 QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES - 

PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ART. 413, §1º, DO CPP - 

COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI – IN DUBIO PRO SOCIETATE – 

2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A 

DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE PORQUANTO NÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 2 DA 
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT - 3. RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Ausentes os requisitos do art. 415, e presentes os fundamentos do art. 

413, §1º, do CPP, não se pode cogitar de absolvição sumária. Necessária 

observância à competência constitucional do Tribunal Popular do Júri e do 

brocardo in dubio pro societate.

2. A teor de maciça jurisprudência do c. STJ os tipos penais derivados só 

podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes 

[Nesse sentido: AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro RIBEIRO 

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017]. 

Inteligência do Enunciado Orientativo nº 2 do TCCR deste Sodalício.

3. Recursos conhecidos e desprovidos quanto aos pedidos de absolvição 

sumária e exclusão da qualificadora.

Apelação 134933/2017 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE. Protocolo Número/Ano: 134933 / 2017. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - MARCELO GOES INACIO (Advs: Dr(a). MARLY DE MOURA 

NOGUEIRA - OAB 17585/mt), APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: 

Exmo. Sr. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU 

A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 

DECRETADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA O PERDIMENTO DO 

VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – RECURSO INTERPOSTO POR 

TERCEIRO INTERESSADO NA RESTITUIÇÃO DO BEM – 1. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE DO APELO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

INOCORRÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO CONTRA 

SENTENÇA CONDENATÓRIA DENTRO DO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR 

REJEITADA – RECURSO CONHECIDO – 2. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO 

VEÍCULO AUTOMOTOR – CARRO EM NOME DE TERCEIRO E QUE ESTAVA 

SENDO EFETIVAMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO – 

PERDIMENTO MANTIDO – APELO DESPROVIDO.

1 – Se a apelação interposta pelo terceiro interessado foi manejada contra 

a sentença penal condenatória que decretou o perdimento de veículo 

apreendido com indivíduos condenados pela prática do crime de tráfico de 

drogas, uma vez protocolado o instrumento dentro do prazo de 90 

(noventa) dias do trânsito em julgado da sentença (art. 122, CPP), não há 

como acolher a preliminar de intempestividade.

2 – Independentemente da forma como o bem foi adquirido, conforme 

exaustivamente comprovado, o veículo estava sendo utilizado para a 

prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que era com ele que a 

ex-esposa do terceiro interessado ora apelante, trafegava pelas ruas de 

Lucas do Rio Verde-MT no desiderato de entregar a consumo porções de 

entorpecentes, de modo que a manutenção do perdimento do bem é 

medida que se impõe.

Apelação 50473/2018 - Classe: CNJ-417 COMARCA DE MIRASSOL 

D´OESTE. Protocolo Número/Ano: 50473 / 2018. Julgamento: 24/10/2018. 

APELANTE(S) - JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS (Advs: Dr(a). 

UBIRAJARA VICENTE LUCA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB 19319-B/MT), 

APELADO(S) - MINISTÉRIO PÚBLICO. Relator: Exmo. Sr. DES. GILBERTO 

GIRALDELLI

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente 

Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

 APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO DURANTE O 

PERÍODO NOTURNO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA 

DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA 

VÍTIMA CORROBORADA PELOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM 

A OCORRÊNCIA E PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS 

CONSTANTES NOS AUTOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO À CONTA 

DA FALTA DE SERIEDADE NAS AMEAÇAS – INOCORRÊNCIA – 

PROMESSA DE MORTE QUE EFETIVAMENTE CAUSOU TEMOR À VÍTIMA – 

DOLO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DEFENSIVO 

DESPROVIDO.

Evidenciadas a materialidade e autoria delitiva do crime de ameaça contra 

a mulher no âmbito familiar, é medida de rigor a manutenção da r. sentença 

condenatória e, in casu, os relatos da vítima nas duas fases da 

persecução penal, são firmes, coerentes e seguros, e demonstram o 

temor nela incutido pelo apelante; além disso, estão em consonância com 

os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e com o 

áudio da ligação telefônica recebida pela ofendida e na qual o marido 

prometeu matá-la e depois suicidar-se, devidamente gravado em mídia 

digital anexada aos autos.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012461-77.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 

A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Outros Interessados:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT11922-O (ADVOGADO)

HUGO DIAS ALMEIDA (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LILIAN REBEKA CORREA DE ARAÚJO (VÍTIMA)

 

Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por 

conseguinte: I – a expedição de ofício à autoridade apontada como 

coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, 

relatório objetivo dos autos em discussão, juntamente com as informações 

de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta 

impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos 

da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, 

também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos 

deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no 

art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 

41/2016-CGJ. Ademais, deve consignado no citado ofício, a solicitação 

para que o impetrado preste informações complementares em caso de 

alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa 

influenciar no julgamento de mérito deste mandamus. Findo o prazo sem 

que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se 

à conclusão destes autos para as providências pertinentes; II – a remessa 

dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por 

meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal 

propalado na prefacial; Com a publicação dessa decisão, dê-se por 

intimado o impetrante. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018 

Tatiane Colombo Juíza Convocada – Relatora

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012385-53.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ÉDIS CHAVES (VÍTIMA)

FABIANO REZENDE OAB - MT11847B (ADVOGADO)

EDUARDO MATIAS CAMPOS (PACIENTE)

 

Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por 

conseguinte: I – a expedição de ofício à autoridade apontada como 

coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, 

relatório objetivo do feito acima referido, juntamente com as informações 

de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta 

impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos 

da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, 

também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos 

deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no 

art. 1.501, do capítulo VII, da Seção 22, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça. Ademais, deve consignado no 

citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações 

complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático 

e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito deste 

mandamus. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, 
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certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as 

providências pertinentes; II – a remessa dos presentes autos à 

Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus 

integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial; 

Com a publicação dessa decisão, dê-se por intimado o impetrante. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2018. Tatiane Colombo Juíza 

Convocada – Relatora

Certidão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012710-28.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO CEZAR SILVA MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SOUZA SANTANA OAB - MT23776/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012710-28.2018.8.11.0000 – Classe: 

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. TATIANE COLOMBO.

Intimação Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1012087-61.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DIONIZIO DA SILVA (PACIENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

L. L. N. D. C. (VÍTIMA)

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - MT11322-O (ADVOGADO)

 

Diante do exposto, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de Dionizio da 

Silva. Requisitem-se informações à d. autoridade impetrada, que deverá 

prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

(CNGCGJ), Seção 22, in verbis: Seção 22 – Habeas Corpus – Informações 

7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em 

habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte: I - atenderá com 

máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, 

o prazo de 05 (cinco) dias; II - fará relatório das fases do processo, 

incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo 

Provimento nº 47/13- CGJ) III – apresentará as considerações de caráter 

jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, 

procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os 

motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de 

eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso 

alterado pelo Provimento nº 47/13-CGJ) IV - fará a remessa da 

informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, 

por fac-símile; V - providenciará o encaminhamento da requisição à 

correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à 

origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário 

atendimento. (grifei). Com as informações, colha-se o parecer da i. PGJ. 

Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

29 de outubro de 2018. Des. Gilberto Giraldelli Relator

Decisão

Decisão Classe: CNJ-348 HABEAS CORPUS CRIMINAL

Processo Número: 1010852-59.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (TERCEIRO INTERESSADO)

SEBASTIAO JOSE DE SOUZA OAB - MT22452/O (ADVOGADO)

CLEIDELENE SIQUEIRA (VÍTIMA)

DEJAIR JOSE DE SOUZA (PACIENTE)

 

Posto isso, defiro o pedido e chamo o processo à ordem para, sem 

maiores delongas, tornar sem efeito o julgamento realizado na sessão do 

dia 03 de outubro deste ano, devendo a Secretaria tomar as providências 

cabíveis para que esta ação constitucional seja novamente incluída na 

pauta de julgamento da Terceira Câmara Criminal. Com a publicação desta 

decisão, dê-se por intimado o impetrante. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de 

outubro de 2018 Desembargador Luiz Ferreira da Silva Relator

Seção de Direito Privado

Informação

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012722-42.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

C L V MULTIMARCAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012722-42.2018.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Comunicado

O Presidente da Seção de Direito Privado, desembargador RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, composta pelos desembargadores SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, GUIOMAR TEODORO BORGES, MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DIRCEU DOS SANTOS, JOÃO FERREIRA 

FILHO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SERLY 

MARCONDES ALVES, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS e NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, comunica aos senhores advogados, membros 

do Ministério Público e demais interessados que será realizada SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA no dia 12/11/2018, com início às 14hs, no Plenário 01 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 

11 e 86 do RITJ/MT, para julgamento dos processos da pauta de 

04/10/2018 que foram adiados, dos publicados no DJE no prazo 

regimental, e dos independem de publicação, conforme previsão legal, de 

acordo com a relação de processos abaixo:

 

1 - Agravo Regimental (Interposto nos autos da Reclamação - Classe: 

244-CNJ) - Nº 1009260-14.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ - 206 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

AGRAVANTE(S): TANIA BAZZI E OUTRO(S)

Adv.: DR. NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - OAB/MT 14.913-B

DR. NERY DOS SANTOS ASSIS – OAB/MT 15.015-B

AGRAVADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS/MT

 

2 Reclamação - Nº 1002848-67.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ - 244 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

RECLAMANTE(S): LUANA CESTARI PENASSO

Adv.: DR. CAIO CESAR CESTARI PENASSO – OAB/MT 18.427

RECLAMADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS/MT

TERCEIRO INTERESSADO: WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S/A

Adv.: DR. ARNALDO VARALDA FILHO – OAB/SP 154.037

DR. AMILCAR AQUINO NAVARRO – OAB/SP 69.474

DRA. TALITA DAVO FERNANDES MORENO – OAB/SP 392.745

DR. MARCUS PAULO JADON – OAB/SP 235.055

TERCEIRO INTERESSADO: LL INFORMÁTICA LTDA.

 

3 Reclamação - Nº 1013914-44.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ - 47 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

RECLAMANTE(S): JENNIFER VIEIRA HADDAD

Adv.: DR. NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI – OAB/MT 14.913-B

DR. NERY DOS SANTOS DE ASSIS – OAB/MT 15.015-B

RECLAMADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS

TERCEIROS INTERESSADOS: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS

IMOBILIÁRIOS S/A
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Advs.: DRA. MAISA ALVES DO CARMO - OAB/MT 14.755-A

DR. LEANDRO CESAR DE JORGE – OAB/SP 200.510

 

4 Ação Rescisória - Nº 1011077-16.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ - 47 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

AUTOR(S): ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO

Adv.: DRA. NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO – OAB/MT 17.846

DR. HEBER AZIZ SABER – OAB/MT 9.825

DR. ARMANDO BIANCARDINI CANDIA – OAB/MT 6.687

RÉU(S): CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CUIABÁ OFFICE TOWER

Advs.: DR. DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE – OAB/MT

DR. PEDRO MARCELO DE SIMONE – OAB/MT 3.937

DR. GEANDRE BUCAIR SANTOS – OAB/MT 7.722

DRA. MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE – OAB/MT 5.930

DR. CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO – OAB/MT 3.213

 

5 gravo Regimental (Interposto nos autos da Ação Rescisória - Classe: 

47-CNJ) - Nº 1008682-51.2017.8.11.0000 - Classe: CNJ - 206 - COMARCA 

DE ÁGUA BOA/MT (JULGAMENTO ADIADO)

AGRAVANTE(S): RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA

Adv.: DR. RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA – OAB/MT 7.198 E OAB/SP 

302.569

AGRAVADA(S): CRISTINA DA SILVA ROCHA

Advs.: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 

6 Agravo Regimental (Interposto nos autos da Reclamação - Classe: 

244-CNJ) - Nº 1002059-34.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ - 206 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

AGRAVANTE(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMBILIÁRIA - 

CUIABÁ VI - SPE LTDA.

Adv.: DR. JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR – OAB/MT 18.002-A

DR. RODRIGO CARLOS HERNANDES – OAB/SP 236.953

DRA. RENTA DEL ROY – OAB/SP 255.239

DR. MATHEUS HENRIQUE BUSOLO – OAB/SP 240.650

AGRAVADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

TERCEIRO(S) INTERESSADO(S): LINDA MEIRE ALMEIDA DE ABREU

 

7 Recurso de Embargos de Declaração (Interposto nos autos da 

Reclamação - Classe: 244-CNJ) - Nº 1012298-34.2017.8.11.0000 - Classe: 

CNJ – 1689 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (JULGAMENTO 

ADIADO)

EMBARGANTE(S): MERIDIANO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS – NÃO PADRONIZADOS

Adv.: DR. CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI – OAB/SP 357.590

DR. MARCEL ZANGIÁCOMO DA SILVA– OAB/SP 261.928

EMBARGADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 

8 Agravo Regimental (Interposto nos autos da Reclamação - Classe: 

244-CNJ) - Nº 1002958-32.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ - 206 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT (JULGAMENTO ADIADO)

AGRAVANTE(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - 

CUIABÁ V - SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

Adv.: DR. JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR – OAB/MT 18.002-A

DR. RODRIGO CARLOS HERNANDES – OAB/SP 236.953

DRA. RENATA DEL ROY – OAB/SP 255.239

DR. MATHEUS HENRIQUE BUSOLO – OAB/SP 240.650

AGRAVADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

TERCEIRO(S) INTERESSADOS): MARIANA FARIA MIRANDA

 

9 Agravo Regimental (Interposto nos autos da Reclamação - Classe: 

244-CNJ) - Nº 1008605-08.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ - 206 - 

COMARCA DE CAPITAL (JULGAMENTO ADIADO)

AGRAVANTE(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – 

RONDONÓPOLIS I

SPE LTDA. e RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

Adv.: DR. JOSÉ WALTER FERREIRA JUNIOR – OAB/MT 18.002-A

DR. RODRIGO CARLOS HERNANDES – OAB/SP 236.953

DRA. RENATA DEL ROY – OAB/SP 255.239

DR. MATHEUS HENRIQUE BUSOLO – OAB/SP 240.650

AGRAVADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 

10 Agravo Regimental (Interposto nos autos da Reclamação - Classe: 

244-CNJ) - Nº 1007490-49.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ - 206 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT

AGRAVANTE(S): CAMILA MIKAELA SALDANHA

Adv.: DR. LUCAS BRAGA MAIN - OAB/MT 16.300

DR. EDUARDO CARVALHO GONÇALVES - OAB/MT 19.989

AGRAVADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 

11 - Agravo Regimental (Interposto nos autos da Reclamação - Classe: 

244-CNJ) - Nº 1011509-98.2018.8.11.0000 -

AGRAVANTE(S): PASCOAL MARINO NETO

Adv.: DR. BRUNO GARCIA PERES OAB/MT 14.280-B

DR. RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB/MT 12.093-B

AGRAVADO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

 

12 - Reclamação - Nº 1007635-08.2018.8.11.0000 - Classe: CNJ - 47 - 

COMARCA DA CAPITAL/MT

RECLAMANTE(S): MICHELE ALEXANDRA PEREIRA

Adv.: LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB 11.866/MT

RECLAMADO(S): TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS

TERCEIROS INTERESSADOS: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA – RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 

13 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitiva nº 57623/2018 - 

Classe: 12085 - CNJ - Nova Mutum - JULGAMENTO ADIADO

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A.

Adv.: DR. EVANDRO CESAR A. DOS SANTOS - OAB/MT 13.431-A/MT

DRS. OUTROS

Decisão / Intimação do Relator

 
Protocolo Número/Ano: 57623 / 2018

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 

Nº 57623/2018 - CLASSE

 

CNJ - 12085 COMARCA DE NOVA MUTUM

REQUERENTE(S) - BANCO BRADESCO S. A. (Advs: Dr(a). 

EVANDRO CESAR A. DOS

 

SANTOS - OAB 13.431-A/MT, Dr(a). OUTRO(S))

 

 Por meio de petição (fl.488-491), a Ordem dos Advogados do 

Brasil Seccional do Mato Grosso postula seu ingresso no 

feito, na qualidade de Amicus Curiae, ao fundamento de que a 

questão objeto do presente Incidente de Resolução de 

Demandas Repetitivas é de interesse de todos os advogados 

que representa, porquanto diz respeito a possibilidade do 

Advogado de receber honorários de sucumbência, nos 

mesmos autos em que o trabalho foi prestado, 

independentemente de ajuizamento de ação autônoma. 

Juntou documentos.

 

INTIMAÇÃO:

Com intimação ao patrono do Requerente Banco Bradesco 

S.A, para, em cinco dias, manifestar-se acerca do pedido.

 

Decisão

Decisão Classe: CNJ-231 RECLAMAÇÃO
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Processo Número: 1012473-91.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA BATISTA DE ASSIS (RECLAMANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RECLAMADO)

Outros Interessados:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SEBASTIAO DE MORAES FILHO

 

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO 

ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO 

SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL 

INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da 

reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses 

permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode 

ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. 

Petição inicial indeferida. Vistos etc. Reclamação proposta por MARTINHA 

BATISTA DE ASSIS, com pedido de tutela de urgência, contra o acórdão 

proferido no Recurso Inominado nº 8050709-24.2017.811.0001, julgado 

pela EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, que supostamente contraria a orientação jurisprudencial sobre 

incidência da litigância de má-fé. Em resumo, aduz que (i) a jurisprudência 

dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha na contramão 

da posição adotada pela Reclamada; (ii) seu pleito tem cabimento previsto 

no art. 13 da Lei 8038/90; e (iii) também é entendimento pacífico que o 

advogado não pode ser condenado solidariamente ao pagamento dessa 

penalidade. Relato necessário. A originalmente denominada ‘reclamação 

constitucional’ teve seu cabimento regulado e ampliado pelo legislador 

infraconstitucional ao editar a Lei 13105/2015, não mais se resumindo a 

preservar a competência e garantir a autoridade das decisões de 

Tribunais. Passou também a ser mecanismo adequado para assegurar 

observância a enunciado de súmula vinculante, decisão do Supremo 

Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e de 

acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas 

repetitivas ou incidente de assunção de competência. Figurando como 

instrumento de natureza excepcional e objetivo, incumbe à parte autora, 

de plano, encaixar sua pretensão em uma das hipóteses permissivas, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, observando o seguinte rol 

taxativo: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do 

Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir 

a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de 

enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal 

em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a 

observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de 

resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de 

competência.” No presente caso, a parte Reclamante sugere que a 

pretensão tem encaixe no art. 105, I, "f" da CF c/c art. 988 do CPC e 

Resolução STJ/GP nº 3/2016 para viabilizar a reforma do acórdão 

reclamado. Em que pese as alegações iniciais, verifica-se que a Ação de 

Indenização nº 8050709-24.2017.811.0001 do 4º Juizado Especial Cível de 

Comarca de Cuiabá/MT foi ajuizada para discutir sugerida falha na 

prestação de serviços e má-fé, razão pela qual, diante da sistemática 

estabelecida pela Lei 9099/95, somente houve atuação recursal do 

colegiado Reclamado. Significar dizer que este egrégio Tribunal, até o 

presente instante, não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal 

ou meritório – da causa, fato esse corroborado pelo conjunto probatório 

encartado nestes autos, não se amoldando à hipótese de “preservar a 

competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do 

tribunal”. Ausente decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as 

matérias que ora se tenta debater, fica claro que o fim desta específica 

Reclamação esta sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero 

sucedâneo recursal para revisão o posicionamento, baseando no livre 

convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada. Além disso, o 

próprio colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou que “A 

reclamação fundada no art. 105, I, "f", da Constituição Federal não se 

presta à reforma de decisões contrárias à jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça.” (Rcl 32.937/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017), 

convindo ainda destacar o seguinte aresto: “ADMINISTRATIVO. 

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 

SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos dos arts. 105, 

I, f, da CF e 187 do RISTJ, a reclamação destina-se a preservar a 

competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. É 

um meio de impugnação de manejo limitado, que não pode ter seu espectro 

cognitivo ampliado, sob pena de se tornar um sucedâneo recursal. 2. A 

questão veiculada na reclamação diz respeito à desproporcionalidade do 

valor das astreintes no caso de descumprimento de obrigação de fazer 

estipulada em sentença, matéria de índole processual, que refoge do 

âmbito da reclamação disciplinada pela Resolução STJ 12/2009. 3. "A 

expressão 'jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' constante no 

art. 1º da Resolução/STJ nº 12/2009, deve ser interpretada em sentido 

estrito, admitindo-se como tal, apenas o entendimento absolutamente 

consolidado no âmbito desta Egrégia Corte, no que se refere à aplicação 

da lei, ou seja, apenas quando este Tribunal já tenha editado Súmula a 

respeito da matéria de direito material controvertida ou proferido 

julgamento de Recurso Especial representativo da controvérsia sobre a 

questão, pelo rito dos Recursos Especiais Repetitivos (CPC, art. 543-C, 

com a redação da Lei 11.672, de 8.5.2008)" (AgRg na Rcl 4312/RJ, Rel. 

Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 25/10/2010). 4. 

É imperioso observar que, acerca da desproporcionalidade do montante 

da multa cominatória, não há, neste Superior Tribunal de Justiça, 

jurisprudência consolidada em Súmula nem em julgamento submetido ao 

rito dos repetitivos. 5. Não há sequer jurisprudência consolidada, neste 

Tribunal Superior, acerca do valor razoável das astreintes no caso de 

descumprimento de obrigação de fazer estipulada em sentença. 6. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 29.674/RJ, Rel. 

Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 

31/05/2017) No mesmo compasso caminha a jurisprudência sedimentada 

pelo colendo Supremo Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA 

RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 

PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (Rcl 19366 AgR-ED, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 23-11-2016 PUBLIC 24-11-2016) “Agravo 

regimental em reclamação. 2. Alegação de não observância, pelo Tribunal 

de origem, de decisão proferida no Plenário do Supremo Tribunal Federal 

no julgamento de processo-paradigma de repercussão geral (RE-RG 

631.240 - Roberto Barroso). Competência dos tribunais originários para 

solucionar casos concretos. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. 

Não cabimento. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23774 AgR, 

Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/10/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 21-11-2016 PUBLIC 

22-11-2016) “Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da 

decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. 

Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do 

manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental 

Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o 

propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta 

violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento 

processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato 

jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando 

utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo 

regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-081 DIVULG 26-04-2016 PUBLIC 27-04-2016) De outro 

norte, o argumento de que a decisão colegiada afrontou dispositivo, ou lhe 

deu interpretação diversa de decisões outras, com a devida vênia, 

igualmente não se ajusta ao objeto, porque não se insere na enumeração 

dos vícios corrigíveis por esta via. Referidas violações de preceitos 

constitucionais e/ou legais, se cometidas pelos votos formadores da 

decisão reclamada, não são passíveis de correção nesta fase recursal, 

hão de ser examinadas se interpostos os adequados recurso aos 

Tribunais Superiores. Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem 

obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da 

prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas 
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conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e 

reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA 

MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Por fim, alerta-se que a 

tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a 

multa prevista no art. 1021, §4º, do CPC e em eventuais embargos 

declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3º do art. 

1026 do CPC. Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, 

do nosso Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A 

PETIÇÃO INICIAL desta Reclamação pela ausência de sumária 

demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo 

Código Processual. Sem custas e honorários sucumbenciais, incabíveis na 

espécie. Dê-se ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem-se 

as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, 

realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento. Cumpra-se. 

Cuiabá – MT, 25 de outubro de 2018. Desembargador Sebastião de 

Moraes Filho = r e l a t o r =

Decisão Classe: CNJ-231 RECLAMAÇÃO

Processo Número: 1012473-91.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA BATISTA DE ASSIS (RECLAMANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(RECLAMADO)

Outros Interessados:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

"...Com esses fundamentos, nos termos do art. 51, XIV e XV, do nosso 

Regimento Interno e art. 485, I e IV, do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL 

desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu 

enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual. 

Sem custas e honorários sucumbenciais, incabíveis na espécie. Dê-se 

ciência a douta Procuradoria-Geral de Justiça. Intimem-se as partes e, 

transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as 

anotações e baixa de estilo para arquivamento. Cumpra-se". Cuiabá - MT, 

25 de outubro de 2018. Desembargador Sebastião de Moraes Filho- r e l a 

t o r =

Seção de Direito Público e Coletivo

Informação

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012724-12.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS MATOS CUNHA JUNIOR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO GERAL DA POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012724-12.2018.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL.

Informação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1012760-54.2018.8.11.0000

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA FARIA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHA GALVAO OAB - MT10130O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

JÚLIO CÉSAR MODESTO SANTOS - SECRETÁRIO DO ESTADO DE 

GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO)

 

Certifico que o Processo nº 1012760-54.2018.8.11.0000 – Classe: 

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - foi distribuído automaticamente 

no sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão 

Julgador GABINETE DA DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Coordenadoria de Recursos Humanos

Portaria Presidência

 PORTARIA N.º 1337/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Providências 31/2015, PTG. 

0013762-81,

 RESOLVE

Conceder à servidora GESSICA REGINA VIDOTTI MACHADO, CPF: 

029.878.281-28, matrícula 37065, efetiva, Técnico Judiciário - PTJ, da 

Comarca de Cuiabá, Movimentação Interna, nos termos do artigo 20, inciso 

III e do artigo 23, § 2º e 3º do Provimento n.º 26/2013/CM, de 14/8/2013, 

ficando lotada na comarca de Várzea Grande, em caráter temporário, 

enquanto estiver no exercício de cargo comissionado ou função de 

confiança, a partir da publicação desta.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

 PORTARIA N. 1344/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Designar a servidora ADRIANA BERTANI, matrícula 8208, CPF 

n.650.517.340-49, Efetiva, Analista Judiciária, para exercer o cargo, em 

comissão, de Assessor Técnico Jurídico - PDA-CNE-II, da Assessoria 

Técnico-Jurídica da Vice-Presidência, com efeitos a partir da publicação 

desta, ficando revogada a Portaria N. 188/2017-DRH, de 02/01/2017.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

 (assinado digitalmente)

cia

Decisão do Presidente

OFÍCIO N. 140/2018-CRH

CIA N. 0090166-71.2018.8.11.0000

 Trata-se de pedido formulado pela Coordenadoria de Recursos Humanos, 

em que solicitou prorrogação horas extraordinárias autorizadas no Pedido 

d e  P a g a m e n t o  d e  H o r a s  E x t r a s  n .  3 8 / 2 0 1 8  ( C I A . 

0074625-95.2018.8.11.0000), aos servidores relacionados no Ofício n. 

140/2018/DRH de 05/10/2018, pelo período de 19/09/2018 a 07/10/2018, 

de segunda a sexta-feira, no limite de 02 (duas) horas diárias, e aos 

sábados, domingos e feriados, no limite de até 06 (seis) horas.

 Justificou o pleito, em razão da demanda de processos e expedientes à 

serem impulsionados no Departamento de Pagamento de Pessoal - 

(Maratona C.R.H.), em face da frente de trabalho e complexidades dos 

procedimentos.
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 O Departamento de Pagamento de Pessoal acostou aos autos a 

Informação n. 1583/2018-DPP (andamento 10), e simulou o cálculo, 

considerando o período de 13 dias, de segunda a sexta-feira, no limite de 

02 (duas) horas extras diárias; e aos sábados, domingos e feriados no 

período de 06 (seis) horas extras diárias, no valor de R$49.200,10 ( 

quarenta e nove mil, duzentos reais e dez centavos).

 A Coordenadoria de Planejamento-COPLAN, na Informação n. 

275/2018/COPLAN (andamento 18), anotou que no presente momento, não 

há disponibilidade orçamentária e financeira para atendimento integral da 

demanda. No entanto, sendo do interesse da Administração pelo 

deferimento do pleito, informou que, para sua concretização, deverá 

ocorrer o remanejamento de recursos destinados a outras despesas, para 

fazer frente à demanda.

 É o necessário.

 Decido.

A Portaria n. 382/2014/PRES, de 02/10/2014, regulamentou o controle de 

frequência, a prestação de serviços extraordinários e disciplinou o banco 

de horas, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, 

dispondo:

Art. 17. O pedido de pagamento de horas extras deverá ser previamente 

dirigido ao Presidente do Tribunal de Justiça, acompanhado de relatório 

contendo as seguintes informações:

Nome do Servidor;

Cargo/função;

Data e horário da prestação dos serviços;

Relatório das atividades que serão desenvolvidas.

§ 1º A autorização referida no caput desse artigo fica condicionada à 

disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para custear as 

despesas decorrentes, mediante homologação do Presidente do Tribunal 

de Justiça.

 Art. 19 Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração, e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio de registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado.

Primeiro critério a ser considerado na concessão de horas extras é a 

caracterização do serviço extraordinário, pois, nos termos do Artigo 12, 

da referida norma, terá “caráter eventual, só será admitido em situações 

excepcionais e temporárias que excederem, por antecipação ou 

prorrogação, a jornada normal de trabalho”.

Como se vê, a convocação para realização de jornada extraordinária 

somente é admitida para atender as situações excepcionais e temporárias, 

ou seja, que não se verificam corriqueiramente e que tenham termo final.

 Diante de tal conceito, tem-se que a solicitação de horas extras para a 

realização de serviços rotineiros, atinentes à própria atividade da unidade 

judiciária, devem ser evitadas, sob pena de tornar o serviço excepcional 

em prática corriqueira.

 Já no tocante ao pagamento das horas suplementares a servidores 

comissionados, observa-se que a normativa em referência estabeleceu de 

forma expressa a vedação, consoante preconiza:

Art. 19. Aos ocupantes de cargos comissionados ou funções de 

confiança é vedado o pagamento de horas extras, exceto quando 

realizadas no interesse da Administração e com a prévia autorização do 

Presidente do Tribunal de Justiça, para a conclusão de trabalhos 

específicos, mediante o cumprimento de metas estabelecidas, desde que 

sujeitos ao sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro 

de ponto.

Parágrafo único. Nos demais casos, poderá ser concedido crédito em 

banco de horas se a prestação de serviços ocorrer aos sábados, 

domingos, feriados, recessos forenses e plantões judiciários realizados 

aos sábados, domingos e feriados, desde que efetivamente comprovado o 

labor desempenhado.

 Observa-se que no caso de ocupantes de cargos comissionados ou 

função de confiança, a concessão é ainda mais restritiva, sendo cabíveis 

tão somente “para a conclusão de trabalhos específicos, mediante o 

cumprimento de metas estabelecidas”, e ainda “desde que sujeitos ao 

sistema de controle de jornada de trabalho por meio do registro de ponto”.

 Não obstante informação da indisponibilidade orçamentária, não se pode 

olvidar que o caso em exame envolve uma situação peculiar e diferente 

das atribuições habituais dos servidores do Departamento de Pagamento 

de Pessoal que visa promover a celeridade nos processos (Maratona 

C.R.H.).

Ademais, não devemos ignorar o fato, ficando óbvio a excepcionalidade 

da situação posta e evidente o interesse desta Administração em 

conceder as horas suplementares aos servidores, razão pelo qual o 

orçamento deverá ser remanejado, respeitando os limites fixados pela Lei 

de Responsabilidade Fiscal (LRF).

 Desta feita, considerando tratar-se de trabalho relevante e necessário, 

DEFIRO excepcionalmente o pedido, para autorizar o pagamento da 

prorrogação das horas extraordinárias, no período de 19/09/2018 a 

07/10/2018, de segunda a sexta feira, no limite de 02 (duas) horas diárias 

e aos sábados, domingos e feriados, no limite de até 06 (seis) horas 

diárias, conforme Ofício n. 140/2018/CRH, devendo a Coordenadoria de 

Planejamento remanejar recursos destinados a outras despesas para a 

concretização da demanda, nos termos da Informação n. 

275/2018/Coplan.

 No entanto, ressalvo que o pagamento estará condicionado à juntada de 

documento que comprove, efetivamente, o comparecimento dos 

servidores convocados, com o registro do ponto biométrico, e o relatório 

pormenorizado das atividades desenvolvidas.

 À Coordenadoria de Planejamento e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal para conhecimento e medidas cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Após, Arquive-se.

Cuiabá, 23 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

 Presidente do Tribunal de Justiça

Atos do Presidente

ATO N. 953/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar, a pedido, CLEYSE AUXILIADORA LEAO BARBOZA, matrícula 

11078, CPF n.919.878.221-53, do cargo, em comissão, de Assessor 

Técnico Jurídico - PDA-CNE-II, da Assessoria Técnico-Jurídica da 

Vice-Presidência , com efeitos a partir de 26/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

ATO N. 952/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar, a pedido, ANTONIA ELONEIDE RODRIGUES NORONHA, matrícula 

21933, CPF n.317.707.381-34, do cargo, em comissão, de Assessor da 

Vice-Presidência - PDA-CNE-IV, da Assessoria da Vice-Presidência, com 

efeitos a partir de 26/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

ATO N.º 947/2018-DRH       O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o art. 290, inciso I do RITJ/MT, de 15/01/2008, 

Provimento nº. 16/2016-CM, de 27/07/2016, Portaria nº. 60/2016-PRES, de 

04/08/2016 e EditaL nº. 04/2018/DF, cuja homologação foi publicada no 

DJE nº. 10346,CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de 

P r o c e s s o  S e l e t i v o  2 3 / 2 0 1 8 ,  P T G .  0 0 7 5 4 4 2 - 6 2 . 2 0 1 8 ,       

RESOLVECREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogável por 

mais 02 (dois) anos, a Senhora GABRIELA NEVES PAULA DE SOUZA, 

inscrita no CPF 024.783.101-80, para atuar como Psicóloga - Assistência 
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Saúde do Servidor, na Comarca de Campo Verde/MT, a partir da 

publicação deste.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.         (assinado digitalmente)Desembargador RUI RAMOS 

RIBEIROPresidente do Tribunal de Justiçatable

 ATO N.º 947/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 

290, inciso I do RITJ/MT, de 15/01/2008, Provimento nº. 16/2016-CM, de 

27/07/2016, Portaria nº. 60/2016-PRES, de 04/08/2016 e EditaL nº. 

04/2018/DF, cuja homologação foi publicada no DJE nº. 10346,

CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

23/2018, PTG. 0075442-62.2018,

 RESOLVE

CREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogável por mais 02 (dois) 

anos, a Senhora GABRIELA NEVES PAULA DE SOUZA, inscrita no CPF 

024.783.101-80, para atuar como Psicóloga - Assistência Saúde do 

Servidor, na Comarca de Campo Verde/MT, a partir da publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

ATO N.º 955/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

133/2015, PTG.. 0174868-52,

RESOLVE

Tornar sem efeito o Ato n.º 771/2018-DRH, de 06/09/2018, publicado no 

Diário da Justiça Eletrônico Edição nº 10334, de 10/09/2018, que 

CREDENCIOU a Senhora a THAINÁ DE CASTRO BENATTO FERREIRA, 

inscrita no CPF sob o nº 021.318.441-90, para exercer a função de 

Psicóloga na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher da Comarca de Várzea Grande, por não ter se apresentado no 

prazo legal.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

 ATO N.º 957/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 

Estadual n.º 8.814, de 15/01/2008, Provimento nº. 006/2014/CM, de 

13/3/2014 e art. 290, inciso I, do RITJ/MT,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

133/2015 , PTG. 0174868-52

 RESOLVE

DESCREDENCIAR a Senhora JULIANY SANTOS FERREIRA, matrícula 

27946, inscrita no CPF sob o nº 729.489.651-87, da função de Assistente 

Social da Comarca de Várzea grande com efeitos retroativos a 

01/09/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

 ATO N.º 958/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 

Estadual n.º 8.814, de 15/01/2008, Provimento nº. 006/2014/CM, de 

13/3/2014 e art. 290, inciso I, do RITJ/MT,

 CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

133/2015 , PTG. 0174868-52

RESOLVE

DESCREDENCIAR a Senhora ELIETE LOPES COSTA matrícula 32.199, 

inscrita no CPF sob o nº 367.850.161-34, da função de Psicóloga, da Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Comarca de Várzea Grande, com efeitos retroativos a 04/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

ATO N.º 960/2018-DRH     O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o § 2º do art. 56 da Lei Estadual n. 8.814, de 

15/01/2008, Provimento nº. 006/2014/CM, de 07/3/2014 , art. 290, inciso I, 

do RITJ/MT, Portaria nº 150/2016/PRES e Edital nº 009/2015, homologação 

publicada no DJE nº 9818,CONSIDERANDO os termos do Pedido de 

A b e r t u r a  d e  P r o c e s s o  S e l e t i v o  1 3 3 / 2 0 1 5  ,  P T G . 

0174868-52RESOLVECREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, 

prorrogáveis por mais 02(dois) anos, para atuarem na Comarca de Várzea 

Grande , a partir da publicação deste, as candidatas abaixo relacionadas, 

nas seguintes funções e lotações:     ASSISTENTE SOCIAL - Juizado 

Especial CriminalLETICIA DE ARRUDA MONTEIRO ALBUQUERQUE   

CPF:006.670.511-80PSICÓLOGA - Vara Especializada de Violência 

Doméstica e Familiar Contra a MulherROSIMEIRE NEUS DA SILVACPF: 

565.790.392-72LAZARA CÁSSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI 

FARESCPF:781.703.111-87Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Cuiabá, 

29 de outubro de 2018.       (assinado digitalmente)Desembargador RUI 

RAMOS RIBEIROPresidente do Tribunal de Justiçatable

 ATO N.º 960/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o § 2º 

do art. 56 da Lei Estadual n. 8.814, de 15/01/2008, Provimento nº. 

006/2014/CM, de 07/3/2014 , art. 290, inciso I, do RITJ/MT, Portaria nº 

150/2016/PRES e Edital nº 009/2015, homologação publicada no DJE nº 

9818,

CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo 

133/2015 , PTG. 0174868-52

RESOLVE

CREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 

02(dois) anos, para atuarem na Comarca de Várzea Grande , a partir da 

publicação deste, as candidatas abaixo relacionadas, nas seguintes 

funções e lotações:

 ASSISTENTE SOCIAL - Juizado Especial Criminal

LETICIA DE ARRUDA MONTEIRO ALBUQUERQUE

 CPF:006.670.511-80

PSICÓLOGA - Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

ROSIMEIRE NEUS DA SILVA

CPF: 565.790.392-72

LAZARA CÁSSIA GENEROSO DE MORAES ZAKI FARES

CPF:781.703.111-87

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

 ATO N.º 948/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com a Lei 

Estadual n.º 8.814, de 15/01/2008, Provimento nº. 006/2014/CM, de 

13/3/2014 e art. 290, inciso I, do RITJ/MT,

 CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 229/2018-DF, PTG. 

0729742-96.2018,

RESOLVE

DESCREDENCIAR, a Senhora MARINA COELHO ATAÍDE MATTOS, 

matrícula 28082, inscrita no CPF 010.121.654-85, da função de Assistente 

Social, da Comarca de Sorriso, com efeitos retroativos a 14/10/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

ATO N.º 949/2018-DRH       O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com o § 2º do art. 56 da Lei Estadual n. 8.814, de 

15/01/2008, Provimento nº. 006/2014/CM, de 07/3/2014 , art. 290, inciso I, 

do RITJ/MT, Portaria nº 150/2016/PRES e Edital nº 04/2018-DF, 

homologação publicada no DJE nº 10356,CONSIDERANDO os termos do 
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Pedido de Abertura de Processo Seletivo, n. 31/2015, PTG. 

0060977-48.2018,     RESOLVECREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) 

anos, prorrogáveis por mais 02(dois) anos, a Senhora SILVIA CATARINA 

DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF 719.486.350-20, para 

atuar como Assistente Social, na Comarca de Sorriso/MT, a partir da 

publicação deste.       Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Cuiabá, 29 de 

outubro de 2018.         (assinado digitalmente)Desembargador RUI RAMOS 

RIBEIROPresidente do Tribunal de Justiçatable

 ATO N.º 949/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o § 2º 

do art. 56 da Lei Estadual n. 8.814, de 15/01/2008, Provimento nº. 

006/2014/CM, de 07/3/2014 , art. 290, inciso I, do RITJ/MT, Portaria nº 

150/2016/PRES e Edital nº 04/2018-DF, homologação publicada no DJE nº 

10356,

CONSIDERANDO os termos do Pedido de Abertura de Processo Seletivo, 

n. 31/2015, PTG. 0060977-48.2018,

 RESOLVE

CREDENCIAR, pelo prazo de 02 (dois) anos, prorrogáveis por mais 

02(dois) anos, a Senhora SILVIA CATARINA DA SILVA CORRÊA DE 

OLIVEIRA, inscrita no CPF 719.486.350-20, para atuar como Assistente 

Social, na Comarca de Sorriso/MT, a partir da publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

ATO N. 968/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, tendo em vista a Lei n.º 9.319, de 24.02.2010, e no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS ANDRADE, matrícula 35264, 

CPF n.º 042.672.011-37, do cargo em comissão de Assessor Auxiliar de 

Gabinete II - PDA-CNE - VIII, do Gabinete da Desembargador a Serly 

Marcondes Alves e nomeá-la para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor Auxiliar de Gabinete I - PDA-CNE - VII , no referido Gabinete, 

com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que 

deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

ATO N. 971/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, tendo em vista a Lei n.º 9.319, de 24.02.2010, e no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Nomear, em comissão, ANTONIA ELONEIDE RODRIGUES NORONHA, 

matrícula 21933, CPF n. 317.707.381-34, para exercer o cargo de Chefe 

de Gabinete - PDA-CNE-V, da Coordenadoria de Gabinete da 

Vice-Presidência, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

ATO N. 974/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar MARTINA FERNANDES SOUSA DE GOIS, matrícula 13816, CPF 

n.º 012.624.571-14, do cargo, em comissão, de Assessor Jurídico de 

Desembargador I – PDA-CNE-III, do Gabinete Desembargadora Marilsen 

Andrade Addário, com efeitos a partir da publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

 cia

ATO N. 973/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, tendo em vista a Lei n.º 9.319, de 24.02.2010, e no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Nomear, em comissão, MARTINA FERNANDES SOUSA DE GOIS, matrícula 

13816, CPF n. 012.624.571-14, para exercer o cargo de Assessor da 

Vice-Presidência - PDA-CNE-IV, da Assessoria da Vice-Presidência, com 

efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá 

ser editado e assinado após a publicação deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

ATO N. 966/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, tendo em vista a Lei n.º 9.319, de 24.02.2010, e no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Exonerar JULIANA ARRUDA, Matrícula 13525, CPF n. 703.520.701-53, do 

cargo, em comissão, de Chefe de Gabinete PDA-CNE-V, da Coordenadoria 

de Gabinete da Vice-Presidência e nomeá-la para exercer, em comissão, o 

cargo de Coordenador de Gabinete PDA-CNE-III, da referida 

Coordenadoria, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de Posse e 

Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação deste.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

ATO N. 967/2018-DRH

 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, tendo em vista a Lei n.º 9.319, de 24.02.2010, e no uso de suas 

atribuições legais,

 RESOLVE:

Nomear, em comissão, CLEYSE AUXILIADORA LEAO BARBOZA, matrícula 

11078, CPF n. 919.878.221-53, para exercer o cargo de Assessor Jurídico 

de Desembargador I PDA-CNE-III, do Gabinete da Desembargadora 

Marilsen Andrade Addario, com efeitos a partir da Assinatura do Termo de 

Posse e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação 

deste.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO

Presidente do Tribunal de Justiça

(Assinado digitalmente)

Decisão

Decisão n. 2101/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 190/2018

CIA N. 0726168-49.2018.8.11.0110

 O servidor Sr. WELTON QUEIROZ VIANA, matrícula n. 3072, requereu a 

conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias da licença-prêmio referente 

ao quinquênio de 2013/2018.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4390/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 90 (noventa) dias pendentes para conversão.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 90 

(noventa) dias da licença-prêmio de 31/05/2013 a 31/05/2018, 

observando-se que o pagamento deve ser realizado nos termos da 

decisão proferida nos autos n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante 

disponibilidade financeira e orçamentária.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.
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Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão n. 2102/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 191/2018

CIA N. 0730153-83.2018.8.11.0091

 O servidor Sr. ROBERTO LUIZ CECCONELLO JUNIOR, matrícula n. 25780, 

requereu a conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias da licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 2013/2018.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4388/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 90 (noventa) dias pendentes para conversão.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 90 

(noventa) dias da licença-prêmio de 01/04/2013 a 01/04/2018, 

observando-se que o pagamento deve ser realizado nos termos da 

decisão proferida nos autos n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante 

disponibilidade financeira e orçamentária.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão n. 2103/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 189/2018

CIA N. 0729928-12.2018.8.11.0011

 O servidor Sr. PAULO ROBERTO GALEANO , matrícula n. 3238, requer a 

conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias da licença-prêmio referente 

ao quinquênio de 2013/2018.

O Departamento de Recursos Humanos registra na Informação n. 

4386/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 90 (noventa) dias pendentes para conversão.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 90 

(noventa) dias da licença-prêmio de 01.09.2013 a 01.09.2018, 

observando-se que o pagamento deve ser realizado nos termos da 

decisão proferida nos autos n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante 

disponibilidade financeira e orçamentária.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão n. 2077/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 185/2018

CIA N. 0729049-29.2018.8.11.0003

 A servidora Sra. ELZA MARIA GONÇALVES DO PRADO, matrícula n. 

3260, requereu a conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias da 

licença-prêmio referente ao quinquênio de 2013/2018.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4358/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 90 (noventa) dias pendentes para conversão.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 90 

(noventa) dias da licença-prêmio de 01/09/2013 a 01/09/2018, 

observando-se que o pagamento deve ser realizado nos termos da 

decisão proferida nos autos n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante 

disponibilidade financeira e orçamentária.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão n. 2078/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 184/2018

CIA N. 0728782-63.2018.8.11.0001

 O servidor Sr. RENÊ PEREIRA MACEDO, matrícula n. 9713, requereu a 

conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias da licença-prêmio referente 

ao quinquênio de 2012/2017.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4360/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 90 (noventa) dias pendentes para conversão.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 90 

(noventa) dias da licença-prêmio de 11/11/2012 a 11/11/2017, 

observando-se que o pagamento deve ser realizado nos termos da 

decisão proferida nos autos n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante 

disponibilidade financeira e orçamentária.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão n. 2110/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 200/2018

CIA N. 0094338-56.2018.8.11.0000

 A servidora Sra. SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA, matrícula n. 3680, 

requereu a conversão em pecúnia de 90 (noventa) dias da licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 2012/2017.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4453/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 90 (noventa) dias pendentes para conversão.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 90 

(noventa) dias da licença-prêmio de 01/08/2012 a 01/08/2017, 

observando-se que o pagamento deve ser realizado nos termos da 

decisão proferida nos autos n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante 

disponibilidade financeira e orçamentária.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão n. 2111/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 195/2018

CIA N. 0093621-44.2018.8.11.0000

 A servidora Sr. SIRLENE APARECIDA SILVA, matrícula n. 2883, requereu 

a conversão em pecúnia de 60 (sessenta) dias da licença-prêmio 

referente ao quinquênio de 2013/2018.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4440/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 90 (noventa) dias pendentes para conversão.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 60 

(sessenta) dias da licença-prêmio de 24/02/2013 a 24/02/2018, 

observando-se que o pagamento deve ser realizado nos termos da 

decisão proferida nos autos n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante 

disponibilidade financeira e orçamentária.
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À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão n. 2112/2018-VDG

 PEDIDO DE CONVERSÃO EM ESPÉCIE DE LICENÇA-PRÊMIO N. 194/2018

CIA N. 0730279-28.2018.8.11.0029

 A servidora Sra. MÁRCIA RÖPKE SENGER, matrícula n. 7729, requereu a 

conversão em pecúnia de 30 (trinta) dias da licença-prêmio referente ao 

quinquênio de 2009/2014.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4406/2018-DRH que o quinquênio perquirido se encontra devidamente 

concedido, com 30 (trinta) dias convertidos e recebidos, 30 (trinta) dias 

convertidos e não recebidos e 30 (trinta) dias pendentes.

 A Lei n. 8.816/2008 assegura ao servidor do Poder Judiciário, após cada 

quinquênio de efetivo exercício, o direito a 90 (noventa) dias de 

licença-prêmio por assiduidade, bem como sua conversão em espécie.

Diante do exposto, com fulcro artigo 1º, inciso III, “i”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO a conversão em espécie de 30 (trinta) 

dias da licença-prêmio de 08/02/2009 a 08/02/2014, observando-se que o 

pagamento deve ser realizado nos termos da decisão proferida nos autos 

n. 03/2013 (0004918-16.2013), mediante disponibilidade financeira e 

orçamentária.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2014/2018-VDG

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA ATENDIMENTO DE 

SERVIDOR N. 23/2018

CIA. N. 0075442-62.2018.8.11.0000

A Diretoria do Foro da Comarca de Campo Verde-MT, por meio do Ofício n. 

122/2018-DF solicitou o credenciamento do profissional de Psicologia na 

referida comarca.

O Departamento de Recursos Humanos, na Informação n. 4288/2018/DRH 

(fl. 215-TJ), noticiou que o último certame realizado na comarca de Campo 

Verde-MT foi devidamente homologado pelo Presidente do Tribunal de 

Justiça, cuja decisão disponibilizada no DJE n. 10346.

Pontuou que o processo seletivo destinou uma vaga de psicologia, nos 

termos da Portaria n. 642/2017/PRES e ela não está provida na unidade 

judiciária.

 Registrou que a Senhora Gabriela Neves Paula de Souza (1ª classificada) 

é a candidata apta ao credenciamento.

Diante do exposto, com fulcro no art. 1º, inciso III, alínea “a” da Instrução 

Normativa N. 02/2017-PRES, AUTORIZO o credenciamento da Senhora 

Gabriela Neves Paula de Souza para a função de Psicologia na Comarca 

de Campo Verde-MT.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

 Após, ao Departamento do Funajuris para as anotações pertinentes.

Publique-se. Comunique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 11 de outubro de 2018.

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

Decisão da Vice-Diretoria Geral

DECISÃO N. 2067/2018-VDG

PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA N. 131/2018

CIA N. 0088926-47.2018.8.11.0000

A servidora SRA. FÁTIMA MARIA WANDERLEY SALES, matrícula n. 4892, 

efetiva, Técnica Judiciária da Comarca de Várzea Grande-MT, requereu 

abono de permanência, tendo em vista o preenchimento dos requisitos 

legais para a concessão da aposentadoria e o interesse de permanecer 

em atividade, conforme requerimentos à fl. 02-TJ/DRH.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4245/2018-DRH (fl. 04-TJ) que a servidora foi nomeada para exercer, 

efetivamente, o cargo de Auxiliar Judiciário (atualmente Técnico 

Judiciário), da Comarca de Várzea Grande-MT, conforme Ato n. 86/92/CM, 

de 11/06/1992. Tomou posse e entrou em exercício em 21/08/1992, 

tornando-se estável em 21/08/1994.

Pontuou que nasceu em 07/06/1957, contando com 61 (sessenta e um) 

anos de idade, com total de tempo de serviço de 11.749 (onze mil, 

setecentos e quarenta e nove) dias ou 32 (trinta e dois) anos, 02 (dois) 

meses e 09 (nove) dias.

A Assessoria Jurídica do Departamento de Recursos Humanos, por meio 

do Parecer n. 383/2018-CRH (fls. 15 a 17-TJ/CRH), manifestou pelo 

deferimento do pedido, conforme transcrição abaixo:

“Diante do exposto, considerando que a servidora FÁTIMA MARIA 

WANDERLEY SALES faz jus à regra do artigo 40, §19 da Constituição 

Federal, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pelo DEFERIMENTO do 

pedido de abono de permanência, com efeitos retroativos a partir de 

28.07.2016.”

É o breve relato.

Decido.

O abono de permanência consiste em parcela remuneratória paga ao 

servidor público exercente de cargo efetivo que, tendo implementado os 

requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em 

atividade.

Gustavo Terra, in Regime jurídico do abono de permanência, Revista do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, p. 78, 2009, complementa o 

conceito:

 O abono de permanência constitui-se em indenização pecuniária 

equivalente ao valor da contribuição previdenciária descontada da 

remuneração do servidor titular de cargo público efetivo, que lhe é devido 

mensalmente para compensar o esforço de permanecer em atividade após 

ter preenchido as condições para aposentar-se voluntariamente.

 Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS 

PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. PERMANÊNCIA NA 

ATIVA. Preenchidas as condições legais para a aposentadoria voluntária, 

tem direito ao abono de permanência o servidor que decide se manter em 

atividade no serviço público. Essa vantagem, evidentemente, cessa com a 

aposentação voluntária ou compulsória. (TJSC, Apelação Cível em 

Mandado de Segurança n. 2008.026477-0, de Ascurra, rel. Des. Sônia 

Maria Schmitz, j. 13-12-2012).

Portanto, o abono de permanência, introduzido pela EC n. 41/2003, é 

incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o 

período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue 

em atividade, fazendo jus a uma compensação.

Atualmente, existem três formas de obter o abono de permanência, cujos 

requisitos são abaixo discriminados:

1- § 19 do artigo 40 da Constituição Federal:

 a) Idade (55 anos se mulher/60 anos se homem);

b) Tempo de contribuição (30 anos se mulher/35 anos se homem);

c) 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

d) 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

2- § 5º do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003:

 a) Idade (48 anos se mulher/53 anos se homem);

 b) Ingressou em cargo efetivo até 16/12/1998;

c) Tempo de contribuição (30 anos se mulher/35 anos se homem);

d) Período de adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, 

em 16/12/1998, faltaria para atingir o tempo mencionado acima;

e) 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria.

3- § 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003:

 a) Idade (48 anos se mulher/53 anos se homem);

b) Preencher todos os requisitos até 31/12/2003;

c) Tempo de contribuição - integral (30 anos se mulher/35 anos se 

homem);

d) Período de adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, 

em 16/12/1998, faltaria para atingir o tempo mencionado acima;

 e) Tempo de contribuição - proporcional (25 anos se mulher/30 anos se 

homem);

f) Período de adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, 

em 16/12/1998, faltaria para atingir o tempo mencionado acima.

Conforme informação atualizada da Coordenadoria de Recursos Humanos 

no Parecer n. 383/2018-AJCRH, a servidora conta com 61 (sessenta e 

um) anos de idade, contribuiu por 32 (trinta e dois) anos, 02 (dois) meses 

e 09 (nove) dias, permaneceu por mais de 05 (cinco) anos no cargo em 

que se dará a aposentadoria e possui mais de 10 (dez) anos de efetivo 

exercício no serviço público.
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 Dessa forma, a servidora preencheu os requisitos constantes do §19 do 

artigo 40 da Constituição Federal.

Diante disso, com fulcro no artigo 1º, III, “p”, da Instrução Normativa n. 

02/2017-PRES, DEFIRO o pedido para conceder a servidora SRA. FÁTIMA 

MARIA WANDERLEY SALES, abono de permanência a partir de 

28/07/2016, nos termos do §19 do artigo 40 da Constituição Federal.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 1978/2018-VDG

PEDIDO DE PAGAMENTO N. 267/2018

ID: 222832

A ex-servidora Senhora TONIA DE FIGUEIREDO S BENEDITO, matrícula n. 

360, requereu o cálculo e pagamento do ATS, referente ao período de 

11/08/1986 a 01/03/1993.

O Departamento de Recursos Humanos, por meio da Informação n. 

1228/2015 (fl. 03-TJ/MT), registrou que o adicional por tempo de serviço, é 

o seguinte:

 11.8.1986 = admissão;

 12.5.1987 a 18.7.1988 = Disposição, sem ônus PJ;

Art. 139, II da Constituição Estadual- artigo 47, da Lei 5282, de 24.5.1988 = 

0%; 19.7.1988 = retorno ao PJ-MT:0%;

 18.10.1988 = data base: 02%;

 08.3.1989 a 1º.3.1993 = Disposição, sem ônus PJ;

 Rescindido, sem justa causa, o contrato de trabalho, com efeitos 

retroativos a 1º.3.1993, conforme Portaria n. 194/DF/DRH/1993, de 

16.4.1993.

Por fim, consignou que seu tempo de serviço prestado neste Poder, é de 

507 dias ou 1 ano, 4 meses e 22 dias.

Por sua vez, o Departamento de Pagamento de Pessoal, por meio da 

Informação n. 1356/2018-DPP, asseverou que os valores referentes a 

Adicional Por Tempo de Serviço - ATS de 2% (dois por cento) no subsídio 

do período de 10, 11 e 12/1988 e os 01, 02 e 03/1989, perfaz o montante 

de R$209,99 (duzentos e nove reais e noventa e nove centavos), cujos 

valores foram atualizados com correção pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC até o mês de agosto/2018.

 Assim, DETERMINO que o Departamento de Pagamento de Pessoal inclua 

no cronograma de pagamento dos passivos os valores devidos a título de 

verbas rescisórias, respeitando a ordem cronológica dos créditos e a 

Resolução n. 01/2010/TP.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2068/2018-VDG

PEDIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA N. 128/2018

CIA N. 0728306-32.2018.8.11.0031

A servidora SRA. IVETE SOUZA FIGUEIREDO CAMPOS, matrícula n. 2304, 

efetiva, Técnica Judiciária da Comarca de Nortelândia, requereu abono de 

permanência, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão da aposentadoria e o interesse de permanecer em atividade, 

conforme requerimentos à fl. 02-TJ/DRH.

O Departamento de Recursos Humanos registrou na Informação n. 

4106/2018-DRH (fl. 04-TJ) que a servidora foi nomeada para exercer, 

efetivamente, o cargo de Auxiliar Judiciário (atualmente Técnico 

Judiciário), da Comarca de Nortelândia-MT, conforme Ato n. 189/88/CM, de 

26/10/1988. Tomou posse e entrou em exercício em 21/11/1988, 

tornando-se estável em 21/11/1990.

Pontuou que nasceu em 25/03/1963, contando com 55 (cinquenta e cinco) 

anos de idade, com total de tempo de serviço de 12.826 (doze mil, 

oitocentos e vinte e seis) dias ou 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês e 

21 (vinte e um) dias.

A Assessoria Jurídica do Departamento de Recursos Humanos, por meio 

do Parecer n. 390/2018-CRH (fls. 13 e 15-TJ/CRH), manifestou pelo 

deferimento do pedido, conforme transcrição abaixo:

 “Diante do exposto, considerando que a servidora IVETE SOUZA 

FIGUEIREDO CAMPOS faz jus à regra do artigo 40, §19 da Constituição 

Federal, esta Assessoria Jurídica manifesta-se pelo DEFERIMENTO do 

pedido de abono de permanência, com efeitos a partir de 25.03.2018.”

É o breve relato.

Decido.

O abono de permanência consiste em parcela remuneratória paga ao 

servidor público exercente de cargo efetivo que, tendo implementado os 

requisitos para a aposentadoria voluntária, opta por permanecer em 

atividade.

Gustavo Terra, in Regime jurídico do abono de permanência, Revista do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, p. 78, 2009, complementa o 

conceito:

 O abono de permanência constitui-se em indenização pecuniária 

equivalente ao valor da contribuição previdenciária descontada da 

remuneração do servidor titular de cargo público efetivo, que lhe é devido 

mensalmente para compensar o esforço de permanecer em atividade após 

ter preenchido as condições para aposentar-se voluntariamente.

 Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS 

PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. PERMANÊNCIA NA 

ATIVA. Preenchidas as condições legais para a aposentadoria voluntária, 

tem direito ao abono de permanência o servidor que decide se manter em 

atividade no serviço público. Essa vantagem, evidentemente, cessa com a 

aposentação voluntária ou compulsória. (TJSC, Apelação Cível em 

Mandado de Segurança n. 2008.026477-0, de Ascurra, rel. Des. Sônia 

Maria Schmitz, j. 13-12-2012).

Portanto, o abono de permanência, introduzido pela EC n. 41/2003, é 

incentivo ao servidor que, não obstante tenha trabalhado durante o 

período exigido para a concessão de aposentadoria voluntária, prossegue 

em atividade, fazendo jus a uma compensação.

Atualmente, existem três formas de obter o abono de permanência, cujos 

requisitos são abaixo discriminados:

1- § 19 do artigo 40 da Constituição Federal:

 a) Idade (55 anos se mulher/60 anos se homem);

b) Tempo de contribuição (30 anos se mulher/35 anos se homem);

c) 10 anos de efetivo exercício no serviço público;

d) 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

2- § 5º do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003:

 a) Idade (48 anos se mulher/53 anos se homem);

 b) Ingressou em cargo efetivo até 16/12/1998;

c) Tempo de contribuição (30 anos se mulher/35 anos se homem);

d) Período de adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, 

em 16/12/1998, faltaria para atingir o tempo mencionado acima;

e) 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria.

3- § 1º do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003:

 a) Idade (48 anos se mulher/53 anos se homem);

b) Preencher todos os requisitos até 31/12/2003;

c) Tempo de contribuição - integral (30 anos se mulher/35 anos se 

homem);

d) Período de adicional de contribuição equivalente a 20% do tempo que, 

em 16/12/1998, faltaria para atingir o tempo mencionado acima;

 e) Tempo de contribuição - proporcional (25 anos se mulher/30 anos se 

homem);

f) Período de adicional de contribuição equivalente a 40% do tempo que, 

em 16/12/1998, faltaria para atingir o tempo mencionado acima.

Conforme informação atualizada da Coordenadoria de Recursos Humanos 

no Parecer n. 390/2018-AJCRH, a servidora conta com 55 (cinquenta e 

cinco) anos de idade, contribuiu por 35 (trinta e cinco) anos, 01 (um) mês 

e 21 (vinte e um) dias, permaneceu por mais de 05 (cinco) anos no cargo 

em que se dará a aposentadoria e possui mais de 10 (dez) anos de 

efetivo exercício no serviço público.

Dessa forma, a servidora preencheu os requisitos constantes do §19 do 

artigo 40 da Constituição Federal.

Diante disso, com fulcro no artigo 1º, III, “p”, da Instrução Normativa n. 

02/2017-PRES, DEFIRO o pedido para conceder a servidora SRA. IVETE 

SOUZA FIGUEIREDO CAMPOS, abono de permanência a partir de 

25/03/2018, nos termos do §19 do artigo 40 da Constituição Federal.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2116/2018-VDG

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO PARA ATENDIMENTO DE 
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SERVIDOR N. 36/2018

CIA N. 0730025-43.2018.8.11.0033

A Diretoria do Foro da Comarca de São José do Rio Claro-MT solicitou 

autorização para realização de Processo Seletivo de profissionais da área 

de Psicologia, nos termos do Provimento n. 06/2014-CM.

O Departamento de Recursos Humanos pela Informação n. 4485/2018/DRH 

(fl. 04-TJ), registrou que a Portaria n. 150/2016/PRES, disponibilizou 01 

(uma) vaga de Psicólogo para a Comarca de São José do Rio Claro-MT.

 Asseverou que o último Processo Seletivo realizado foi homologado em 

22/01/2015 e disponibilizado no DJE/MT n. 9462/2015.

Por fim, sugeriu pela abertura de novo certame na unidade judiciária.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 1º, inciso III, alínea “f”, da 

Instrução Normativa 2/2017-PRES, AUTORIZO a abertura de novo 

Processo Seletivo para área de Psicologia, para a atender a Comarca de 

São José do Rio Claro-MT, nos termos do Provimento n. 06/2014-CM.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Após, arquive-se.

Cuiabá, 26 de outubro de 2018.

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2035/2018-VDG

PEDIDO DE CERTIDÃO E DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO N. 

63/2018 CIA N. 0066719-54.2018.8.11.0000

Trata-se de pedido formulado pela SRA. LEONILDA PERIN, viúva do Juiz de 

Paz, SR. JAIME PERIN, falecido em 02/03/2012, por intermédio de sua 

Procuradora Sra. Camila Emily do Nascimento Souza - OAB/MT 19.960-0 

(procuração de fl.03-TJ), requereu Certidão de Tempo de Contribuição ou 

Declaração de Tempo de Contribuição do período de janeiro de 1994 a 

fevereiro de 2012, laborado na Justiça de Paz do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, para fins de averbação junto ao Instituto Nacional 

do Seguro Social- INSS.

 Juntou diversos documentos (procuração, RG, CPF, certidão eleitoral, 

documentos funcionais, certidão de óbito e casamento), para comprovar 

os fatos.

 O Departamento de Recursos Humanos por meio da Informação n. 

3923/2018/DRH (fl.35-TJ), anotou que no Sistema de Gestão de 

Pessoas-SGP constam os seguintes registros funcionais do "de cujus" 

JAIME PERIN, conforme segue:

 1 - Nomeado como Juiz de Paz do Município de Itaúba, Comarca de 

Colíder, conforme Ato n. 297/93, de 30.11.1993. Tomou posse e entrou em 

exercício em 24.01.1994;

 2 - Falecido em 02.03.2012, conforme Certidão de Óbito à fl. 06/TJ/CM .

 Por sua vez o Departamento de Pagamento de Pessoal registrou na 

Informação n. 1665/2018-DPP, que houve o recolhimento das 

contribuições previdenciárias do Sr. JAIME PERIN, nos seguintes períodos:

- De abril/1994 a abril/1996, destinada ao IPEMAT;

- De maio/1996 a fevereiro/1998, destinado ao ISSPJ;

- De março/1998 a janeiro/2003, destinado ao IPEMAT;

 - De fevereiro/2003 a fevereiro/2012, destinado ao INSS;

Desse modo, AUTORIZO a expedição da competente 

informação/declaração sobre o período do recolhimento das contribuições 

previdenciárias do ex-Juiz de Paz falecido Sr. JAIME PERIN, a fim de 

apresentar perante o Instituto Nacional do Seguro Social- INSS.

Ao Departamento de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor Geral do TJMT

DECISÃO N. 1938/2018-VDG

PEDIDO DE PAGAMENTO DE CRÉDITOS N. 6/2014

CIA. N. 0130415-06.2014.8.11.0000

Trata-se de pedido formulado pela ex-servidora Senhora MARILEUZA 

SOUZA SANTANA, na qual requereu os pagamentos dos créditos, com 

revisão e atualização, abaixo relacionados:

1) verbas rescisórias;

2) 68 (sessenta e oito) dias de folgas compensatórias não usufruídas;

3) créditos do processo 06/2007 (código 48339);

4) créditos concernentes ao processo 20/2009 (código 48846);

5) créditos de progressão horizontal, com atualização e revisão;

6) dos créditos da URV; se houver;

 7) todas as verbas pendentes com revisão e atualização dos valores.

O Departamento de Recursos Humanos, nas Informações n. 3194/2014 (fl. 

04) e n. 2811/2018/DRH (fl. 15-TJ), relatou sobre o histórico funcional da 

ex-servidora e consignou a existência das seguintes verbas:

60 (dias) de licença-prêmio pendentes do período de 21/06/2006 a 

21/06/2011;

 68 (sessenta e oito) dias de compensatórias de Direito Adquirido (SGP – 

Página do Servidor).

O Departamento de Pagamento de Pessoal, por meio da Informação n. 

1535/2018-DPPP, noticiou a respeito de cada uma das verbas, nos 

seguintes termos:

 Quanto ao item 1º - VERBAS RESCISÓRIAS - informou que em consulta 

ao Sistema de Gestão de Pagamento de Pessoal - GPP, não foi constatado 

pagamento das verbas rescisórias, considerando sua exoneração em 

22/07/2014 e constatou-se o saldo de R$ 6.481,74 (seis mil, quatrocentos 

e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), sendo os valores 

atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC até o 

mês de julho/2018.

Com relação ao item 2º - COMPENSATÓRIAS - noticiou que em consulta ao 

GPP, não foi constatado pagamento de 68 (sessenta e oito) 

compensatórias de Direito Adquirido no período de 2007 e que não houve 

deliberação para pagamentos. Acerca disso, o departamento aguarda 

determinação nos autos, Compensatórias de Direito Adquirido de 

Servidores Inativos: Aposentados, Falecidos e Exonerados, autos n. 

0156187-63.2017.8.11.0000.

Pontuou que, caso seja deferido o pagamento, à requerente, conforme o 

subsídio de Agente Infância e Juventude Classe A, Nível - 2 - no valor de 

R$ 1.989,62 (mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois 

centavos), fará jus ao valor de R$ 5.745,45 (cinco mil, setecentos e 

quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos), cujos valores, 

atualizados pelo INPC e juros até o mês de agosto/2018.

No tocante ao item 3º - PROCESSO N. 48.339 - relatou em consulta ao 

sistema de Folha de Pagamento GPP, não foi constatado pagamento dos 

10 (dez) dias trabalhados à requerente, cujo valor de R$ 371,98 

(trezentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), atualizados 

pelo INPC e juros até o mês de julho/2018.

Com relação ao item 4 - PROCESSO N. 48.846 - Argumentou que, 

referente ao Pedido de Pagamento de Designação n. 20/2009 - ID: 48.846, 

o Departamento prestou a Informação n. 0355/2007-DPP, às fls. n. 

22/DPP/TJ, onde consta o valor de R$19.355,70 (dezenove mil, trezentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta centavos), deferido conforme a Certidão 

n. 1.401/2006-CM, às fls. n. 19/TJ/CM.

Em consulta ao GPP, não foi constatado pagamento da diferença de 

vencimento de designação do período de 13/08/2001 a 24/03/2004, 

fazendo jus ao valor de R$ 36.961,70 (trinta e seis mil, novecentos e 

sessenta e um reais e setenta centavos), cujos valores foram atualizados 

pelo INPC e juros até o mês de julho/2018. E, em despacho no Pedido de 

Pagamento de Designação 5/2015, CIA n. 0167613-43.2015.8.11.0000, 

este departamento deveria recalcular as planilha da designação, 

considerando a prescrição de cinco anos.

 Ao item 5 – Progressão Funcional - informou que, em consulta ao sistema 

de Folha de Pagamento GPP foi constatado o pagamento da Progressão 

Horizontal - PH em 01/12/2014 no valor total de R$3.469,30 (três mil, 

quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), conforme 

comprovante de rendimento anexo.

No tocante ao item 6 - URV - informamos que o passivo da Unidade Real 

de Valor - URV, compreende os períodos de 03/1994 a 12/2008 e 

13º/2008.

Consignou que Atestado de URV (anexo) apresentava crédito no valor de 

R$ 7.120,65 (sete mil, cento e vinte reais e sessenta e cinco centavos).

A requerente recebeu Administrativamente URV referente ao período de 

03/2001 a 12/2008 em 05/2010 e 12/2011, pois ainda estava ativa no 

quadro de servidores deste Poder, conforme ficha financeira, em anexo.

 Pontuou que, considerando a Decisão Administrativa do Tribunal Pleno em 

15/12/2016, determinando o reprocessamento dos valores da URV dos 

períodos de 03/1998 a 02/2001 e 03/2001 a 12/2008, sendo que à 

requerente, concernente ao período de 04/2001 a 12/2008 e 13 º/2008, 

cujos valores foram atualizados pelo INPC e juros até o mês de julho/2018.

 Esclareceu que, com a atualização a requerente passou a ter saldo da 

URV no valor de R$3.672,86 (três mil, seiscentos e setenta e dois reais de 

oitenta e seis centavos) conforme demonstrativo anexo.
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 Por fim, no item 7 - DEMAIS VERBAS RESCISÓRIAS - argumentou que, 

conforme o Procedimento de Inspeção n. 2009/10000008693, de 

17.4.2009, do CNJ, foram suspensos o fornecimento de certidões e de 

pagamentos de créditos pendentes aos Magistrados e Servidores de 2009 

a 2014, bem como, existem neste Departamento mais 800 (oitocentos) 

processos de verbas rescisórias pendentes de pagamentos.

 É o breve relato.

 Decido.

 Diante do exposto e considerando as informações prestadas pelos 

setores DETERMINO:

Que o Departamento de Pagamento de Pessoal inclua no cronograma de 

pagamento de passivos, os valores devidos a título de verbas rescisórias 

(itens “1” e “3”) e de URV (item 6) dos períodos de 04/2001 a 12/2008 e 

13º/2008, respeitando a ordem cronológica dos créditos e a Resolução n. 

01/2010/TP;

 Aguarde-se a determinação de pagamento nos autos n. 

0156187-63.2017.8.11.0000, referente o levantamento de c ompensatórias 

de direito adquirido aos servidores inativos: aposentados, falecidos e 

exonerados (item 2);

Aguarde-se a determinação de pagamento, nos autos de Designação 

5/2015 (cia n . 0167613-43.2015.8.11.0000), considerando o levantamento 

para recalcular as planilhas da designação, considerando a prescrição de 

cinco anos ( item 4);

Aguarde-se o levantamento das demais verbas rescisórias (item 7).

INDEFIRO o pagamento da Progressão Funcional, tendo em vista que a 

verba já foi quitada ( item 5);

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Cientifique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 17 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 1766/2018-VDG

PEDIDO DE PAGAMENTO DE URV N. 22/2018

CIA N. 0029225-58.2018.8.11.0000

A ex-servidora Sra. MARIA ANTONIA DA SILVA LARA, matrícula n. 4331, 

requereu o saldo remanescente das URV’s decorrentes do ano de 1994 a 

1998.

 O Departamento de Recursos Humanos por meio da Informação n. 

1400/2018-DRH (fl. 04-TJ), registrou a vida funcional da ex-servidora.

 Por sua vez, o Departamento de Pagamento de Pessoal registrou na 

Informação n. 1346/2018-DPP, que considerando a Resolução 14/2017-TP 

do Tribunal Pleno, em 14/12/2017, que dispõe sobre o pagamento da 

diferença da unidade Real de valores – URV, referente ao período de 

01/03/1994 a 31/12/2008, sendo que a requerente faz jus ao período de 

03/1994 a 02/1998, cujos valores foram atualizados com correção pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC e juros até o mês de 

agosto/2018. Dessa forma, passou a ter saldo de URV no valor de R$ 

180.293,31 (cento e oitenta mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e 

um centavos).

É o relato.

 Decido.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 1º, inciso IV, “f”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DETERMINO que o Departamento de Pagamento 

de Pessoal inclua no cronograma de pagamento, os valores devidos a 

título de URV, concernente ao período de 03/1994 a 02/1998, respeitando 

a ordem cronológica dos créditos e a Resolução n. 01/2010/TP.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2040/2018-VDG

PEDIDO DE PAGAMENTO N. 65/2018

CIA. N. 0708663-81.2018.8.11.0001

A servidora Senhora Gislene Catarina Dias Ferreira de Oliveira, matrícula 

n. 23163, solicitou a conversão em pecúnia de 20 (vinte) dias de férias, 

referentes aos anos de 2016 e 2017.

O Departamento de Pagamento de Pessoal na Informação n. 

1033/2018/DPP (fl. 09-TJ/DPP), noticiou que não foram constatados 

pagamentos de férias indenizadas para a servidora, mas foram quitadas 

as Gratificações de Férias e os Abonos Pecuniários de 2016 e 2017.

Argumentou que os créditos de indenização de férias, por serem de anos 

anteriores são considerados passivos. Ressaltou que nesta gestão, a 

Administração disponibilizou verbas para quitar os abonos pecuniários de 

exercícios anteriores e indenizando as férias não usufruídas por alguns 

servidores.

Pontuou que, caso seja deferido o pagamento por indenização das férias 

dos exercícios de 2016 e 2017, os créditos devidos serão no montante de 

R$7.717,46 (sete mil, setecentos e dezessete reais e quarenta e seis 

centavos).

 É a síntese.

Decido.

Como se vê, a requerente requereu a indenização de férias dos 

exercícios de 2016 e 2017.

Por outro lado, constata-se que nos autos de Pedido de Providências n. 

124/2017 (cia. 0143293-55.2017.811.0000), foi determinado o 

levantamento das férias vencidas e não usufruídas, no período 

compreendido entre 2000 a 2017, e determinado o pagamento, nos 

seguintes termos:

“Assim, considerando as informações DEFIRO, o pagamento das férias 

vencidas e não usufruídas, na forma de indenização, aos servidores do 

Poder Judiciário de Mato Grosso, desde que haja suporte orçamentário e 

disponibilidade financeira para adimplemento das despesas.

Nesse contexto, observa-se a existência de decisão presidencial 

autorizando a indenização das férias para os servidores efetivos relativos 

aos períodos de 2000 a 2017.

Desse modo, DETERMINO a inclusão do crédito devido a título indenização 

de férias dos períodos de 2016 e 2017 no cronograma de pagamento de 

passivos, respeitando a ordem cronológica dos créditos e a Resolução n. 

001/2010/TP.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Após, arquive-se.

Cuiabá, 17 de outubro 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor Geral do TJMT

DECISÃO N. 2125/2018-VDG

CIA. N. 0095627-24.2018.8.11.0000

 A servidora SRA. CLEYSE AUXILIADORA LEÃO BARBOZA, matrícula n. 

11078, solicitou a exoneração do cargo, em comissão, de Assessor 

Técnico Jurídico - PDA-CNE-II, da Assessoria Técnico-Jurídica da 

Vice-Presidência , com efeitos a partir de 26/10/2018.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO o pedido e determino a Coordenadoria 

da Tecnologia da Informação que exclua a servidor a exonerad a dos 

acessos às pastas da rede interna e demais sistemas informatizados.

 Outrossim, notifique-se a servidor para que, em sendo beneficiário do 

auxílio-saúde, sem desconto em folha de pagamento, apresente os 

comprovantes de quitação do plano/seguro de saúde, sob pena de 

devolução dos valores percebidos indevidamente.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2126/2018-VDG

CIA 0095635-98.2018.8.11.0000

 A servidora SRA. ANTONIA ELONEIDE RODRIGUES NORONHA, matrícula 

n. 21933, solicitou a exoneração, do cargo, em comissão, de Assessor da 

Vice-Presidência , PDA-CNE-IV, da Assessoria da Vice-Presidência, com 

efeitos a partir de 26/10/2018.

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa n. 2/2017-PRES, DEFIRO o pedido e determino a Coordenadoria 

da Tecnologia da Informação que exclua a servidor a exonerad a dos 

acessos às pastas da rede interna e demais sistemas informatizados.

 Outrossim, notifique-se a servidor a para que, em sendo beneficiário do 

auxílio-saúde, sem desconto em folha de pagamento, apresente os 

comprovantes de quitação do plano/seguro de saúde, sob pena de 

devolução dos valores percebidos indevidamente.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.
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Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2023/2018-VDG

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO N. 133/2015

CIA. N. 0174868-52.2015.8.11.0000

A Diretoria do Foro da Comarca de Várzea Grande-MT solicitou o 

descredenciamento da Assistente Social Senhora Julyany Santos 

Ferreira, com efeitos retroativos à 01/09/2018 e o credenciamento da 

próxima candidata aprovada para ocupar a vaga sobressalente.

 Mais adiante, por meio do Ofício n. 143/2018/RH requereu o 

descredenciamento da Psicóloga Senhora Eliete Lopes Costas a partir de 

04/10/2018 e credenciamento da próxima habilitada para o preenchimento 

da vaga.

O Departamento de Recursos Humanos, por meio da Informação n. 

4319/2018/DRH (fl. 748-TJ) registrou que o processo seletivo destinado ao 

credenciamento de Assistente Social e Psicólogo foi homologado em 

19/07/2016 e possui cadastro de reserva.

Noticiou que a Senhora Thainá de Castro Benato Ferreira credenciada, por 

meio do Ato n. 771/2018/DRH não tomou posse e a Senhora Rosimeire 

Neus da Silva é a próxima candidata apta ao credenciamento na função de 

psicologia.

Por fim, argumentou que a Senhora Letícia de Arruda Monteiro 

Albuquerque é a próxima habilitada para ocupar a função de Assistente 

Social na unidade judiciária.

 Na Informação n. 4321/2018/DRH (fl. 749-TJ) sugeriu o 

descredenciamento da Psicóloga Senhora Eliete Lopes Costa, com efeitos 

retroativos a 04/10/2018 e o credenciamento da Senhora Lazara Cassia 

Generoso de Moraes Zaki Fares para atender a Comarca de 

Várzea-Grande-MT.

É a síntese.

Decido.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, alínea “a” da Instrução 

Normativa 02/2017-PRES, DETERMINO os descredenciamentos da Senhora 

Julyany Santos Ferreira com efeitos retroativos à 01/09/2018 e da 

Senhora Eliete Lopes Costa a partir de 04/10/2018 e que torne sem efeito 

o Ato n. 771/2018/DRH, concernente ao credenciamento da psicóloga 

Senhora Thainá de Castro Benato Ferreira.

 Por derradeiro, AUTORIZO o credenciamento das Senhoras Rosimeire 

Neus da Silva e Lazara Cassia Generoso de Moraes Zaki Fares nas 

funções de Psicologia e da Senhora Letícia de Arruda Monteiro 

Albuquerque na função de Assistente Social para a Comarca de Várzea 

Grande-MT, nos termos das Informações n. 4319/2018/DRH e n. 

4321/2018/DRH.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para às providências.

 Publique-se. Cientifique-se. Arquive-se.

 Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2025/2018-VDG

PEDIDO DE ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO N. 14/2018

 CIA. N. 0060977-48.2018.8.11.0000

A Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso-MT solicitou o 

descredenciamento da Assistente Social Senhora Marina Coelho Ataíde 

Mattos e o credenciamento da primeira colocada no processo seletivo 

válido.

O Departamento de Recursos Humanos na Informação n. 4329/2018/DRH, 

registrou que o processo seletivo destinado ao credenciamento de 

Assistente Social e Psicólogo foi homologado pelo Presidente do Tribunal 

de Justiça, cuja decisão disponibilizada no DJE/MT 10356.

Argumentou que do certame resultou aprovação de 07 (sete) assistentes 

sociais e, em obediência rigorosa à lista classificatória, a Senhora Silva 

Catarina da Silva Corrêa de Oliveira está apta ao credenciamento.

Diante disso, com fulcro no artigo 1º, inciso III, alínea “a” da Instrução 

Normativa 02/2017-PRES, DETERMINO o descredenciamento de Senhora 

Marina Coelho Ataíde Mattos a partir de 14/10/2018 e o credenciamento da 

Senhora Silva Catarina da Silva Corrêa de Oliveira para atuar na função de 

Assistente Social na Comarca de Sorriso-MT.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para às providências 

necessárias.

Publique-se. Cientifique-se. Arquive-se.

Cuiabá, 15 de outubro de 2018.

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

 Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2084/2018-VDG

PEDIDO DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA PARA EXERCÍCIO DO CARGO EM 

COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA GRATIFICADA 21/2018

CIA N. 0089855-80.2018.8.11.0000

O Exmo. Sr. Dr. Carlos Roberto Barros de Campos, Juiz de Direito da 3ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Várzea-Grande-MT solicitou 

a movimentação interna da servidora Sra. Géssica Regina Vidotti 

Machado, matrícula n. 37065, Técnico Judiciário da Comarca de Cuiabá-MT 

para exercer o cargo, em comissão, de Assessor de Gabinete II, PDA CNE 

VIII, na referida unidade judiciária.

O Departamento de Recursos Humanos noticiou pela Informação n. 

4263/2018-DRH (fls. 10/11-TJ) que a servidora requisitada foi nomeada 

para exercer efetivamente o cargo de Técnico Judiciário na Comarca de 

Cuiabá-MT, conforme Ato n. 483/2018/DRH de 07/06/2018, tomou posse 

em 15/06/2018 e se encontra em estágio probatório.

 Por fim, registrou os quadros dos cargos das Comarcas de Várzea 

Grande-MT e de Cuiabá-MT, nos moldes da Lei Estadual n. 8.814/2008.

É o relatório.

Decido.

Dispõe o Provimento n. 26/2013/CM, que estabelece os critérios para a 

remoção e movimentação interna dos servidores do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, que:

Art. 4º São requisitos cumulativos para a remoção:

I – ter sido declarado estável nos termos do artigo 41 da Constituição 

Federal/1988 e artigo 24 da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990, ou ter 

sido estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT da Constituição 

Federal/1988;

(...)

Art. 20 A movimentação interna dar-se-á nas seguintes formas:

I – para acompanhar cônjuge ou companheiro;

II – para estudo e qualificação profissional;

III – para exercício de cargo comissionado ou função de confiança;

IV – para tratamento de saúde do servidor ou de pessoa da família.

§ 1º Apresentado o pedido de movimentação interna, a Coordenadoria de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça informará:

a) o quadro atual das comarcas (origem e destino), de acordo com a Lei 

do SDCR;

b) se há servidores movimentados na comarca de origem;

 c) se o deferimento do pedido de movimentação preservará preenchidos, 

na unidade judiciária de origem, 70% (setenta por cento) do quadro geral e 

50% (cinquenta por cento) do total do cargo de carreira em que se deu a 

movimentação, circunstâncias essenciais para a concessão do pleito.

 § 2º Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça apreciar os pedidos 

previstos neste artigo, que tramitarão no Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça (inciso XXXI do artigo 35 do RITJ/MT).

(...)

 DA MOVIMENTAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO

 Art. 23 O servidor poderá ser movimentado para exercer cargo 

comissionado ou função de confiança em unidade judiciária estadual 

diversa da sua lotação de origem.

§ 1º A movimentação de que trata este artigo não será autorizada quando 

não se mantiver o mínimo de 70% do quadro de servidores, por carreira, 

na unidade de origem.

§ 2º Sob pena de responsabilidade disciplinar do magistrado, a portaria de 

designação para ocupação de cargo em comissão ou função de 

confiança somente poderá ser editada pelo Juiz Diretor do Foro após 

publicação da Portaria que concedeu a movimentação.

§ 3º Revogada a Portaria de designação para o cargo em comissão ou a 

função de confiança, o servidor se apresentará, imediatamente, à sua 

unidade de origem, sob pena de abandono do cargo.

(...)

Art. 25 A concessão de movimentação, nas situações previstas nos 

incisos I e IV do artigo 20, prescindem dos requisitos previstos no inciso I 

do artigo 4º deste Provimento.

(...)

A movimentação interna de servidores é ato sujeito ao juízo de 

conveniência e oportunidade da Administração, devendo sempre primar 

pelo interesse da coletividade em detrimento do particular, como meio de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1036930/10/2018 Página 199 de 206



assegurar a eficiência, corolário da codificação constitucional dos 

preceitos básicos da Administração Pública.

Nesse sentido, já decidiu o Pleno desta Corte, ao apreciar casos 

semelhantes, verbis:

(...) A regra que trata da movimentação interna (remoção) do servidor 

para fins de qualificação profissional (Provimento nº 017/2011) se revela 

como ato revestido de conveniência e oportunidade, de natureza subjetiva 

da Administração e, assim, conforme a orientação jurisprudencial e 

doutrinária, não se sujeitam à apreciação judicial. (...) (MS, 72306/2012, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, TRIBUNAL PLENO, Data do 

Julgamento 27/09/2012, Data da publicação no DJE 18/10/2012).

(...) Em se tratando de política de movimentação e remoção de pessoal, a 

orientação do CNJ é no sentido de preservar a discricionariedade e a 

autonomia dos Tribunais para que distribuam os servidores dentro dos 

critérios de conveniência e oportunidade, atendendo o interesse público. 

(...) (MS 124665/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

TRIBUNAL PLENO, Data do Julgamento 14/02/2013, Data de publicação no 

DJE 01/03/2012).

Como se verifica, a prestação jurisdicional na unidade de origem não 

ficará comprometida, posto que o quadro total de vagas da comarca de 

Cuiabá está preenchido com mais de 70%, tendo em vista que dos 531 

cargos previstos no SDCR, 436 estão providos, sendo que destes, 28 

encontram-se em movimentação interna, ou seja, 77,40% de taxa de 

ocupação.

Quanto ao percentual de servidores do cargo de Técnico Judiciário, da 

comarca de Cuiabá, está preenchido com mais de 50% de taxa de 

ocupação, tendo em vista que dos 142 cargos previstos no SDCR, 142 

estão providos, sendo que destes, 7 encontram-se em movimentação 

interna, ou seja, 83,80% de taxa de ocupação.

Evidencia-se no caso em análise, que a movimentação da servidora será 

para o próprio 1º grau de jurisdição, ou seja, da Comarca de Cuiabá-MT 

para a Comarca de Várzea Grande-MT, ambas comarcas da entrância 

especial.

Ademais, necessário asseverar que não é possível alcançar eficiência e 

celeridade na prestação jurisdicional mato-grossense sem que a 

Administração Judiciária priorize e valorize o labor em primeiro grau, 

levando em conta as peculiaridades de cada comarca.

Diante do exposto, considerando a excepcionalidade do caso, em nome do 

interesse da Administração, DEFIRO o pedido de movimentação interna da 

servidora Sra. Géssica Regina Vidotti Machado, devendo retornar, 

imediatamente, à unidade de origem quando do término de sua designação, 

nos termos do art. 23, § 3º, Provimento n. 26/2013/CM.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 19 de outubro de 2018.

 EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2131/2018-VDG

 CIA. N. 0096417-08.2018.8.11.0000

 Trata-se de pedido administrativo instaurado para a exoneração do 

servidor Sr. MICHAEL DOUGLAS DOS SANTOS ANDRADE, matrícula n. 

35264, do cargo em comissão de Assessor Auxiliar de Gabinete II - 

PDA-CNE - VIII, do Gabinete da Desembargadora Serly Marcondes Alves, 

e sua posterior nomeação para exercer, em comissão, o cargo de 

Assessor Auxiliar de Gabinete I - PDA-CNE - VII, no referido gabinete.

 Nos termos da Portaria n. 682/2016-PRES e em consonância com a 

Resolução n. 156/2012/CNJ, todos os servidores nomeados/designados 

em cargo em comissão ou função de confiança deverão apresentar um rol 

de documentos (declarações e certidões), incumbindo ao Departamento 

de Recursos Humanos o controle e gestão de todo o processo.

Verifica-se que o servidor candidato à nomeação apresentou o rol de 

documentos relacionados nos incisos I a IX, § 1º, art. 1º, da referida 

Portaria.

 Salienta-se que as nomeações/designações somente terão efeitos a 

partir da publicação no Diário oficial, respectivamente, conforme dispõe os 

arts. 5º, 6º e 7º, da Portaria n. 682/2016-PRES, verbis:

DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA 

INSTÂNCIAS

 Art. 5º Os efeitos da nomeação em comissão dar-se-ão com a assinatura 

do Termo de Posse e entrada em Exercício, observado o disposto no Art. 

16, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, alterada pela Lei nº 289, de 

19.12.2007 .

 Art. 6º Os efeitos da designação dar-se-ão a partir da data da publicação 

da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico - DJE .

 Art. 7º É vedada a publicação de Portaria de nomeação e/ou designação 

e exonerações com efeitos retroativos e/ou prospectivos. Parágrafo 

único. O servidor cuja nomeação, posse e exercício e/ou designação 

tenha ocorrido até o dia 04 de cada mês será incluído na folha de 

pagamento do mês correspondente.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa 02/2017-PRES, DEFIRO o pedido , nos termos da Portaria n. 

682/2016-PRES, À Coordenadoria de Recursos Humanos para as 

providências necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2135/2018-VDG

 CIA. N. 0096553-05.2018.8.11.0000

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para designação da 

servidora Sra. ADRIANA BERTANI, matrícula n. 8208, Efetiva, Analista 

Judiciária, para exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico 

Jurídico - PDA-CNE-II, da Assessoria Técnico-Jurídica da 

Vice-Presidência, bem como para revogação da Portaria N. 188/2017-DRH, 

de 02/01/2017.

 Nos termos da Portaria n. 682/2016-PRES e em consonância com a 

Resolução n. 156/2012/CNJ, todos os servidores designados em cargo em 

comissão ou função de confiança deverão apresentar um rol de 

documentos (declarações e certidões), incumbindo ao Departamento de 

Recursos Humanos o controle e gestão de todo o processo.

Verifica-se que a servidora candidata à designação apresentou o rol de 

documentos relacionados nos incisos I a IX, § 1º, art. 1º, da referida 

Portaria, com exceção da Certidão da Justiça Estadual de Primeiro Grau 

que restou positiva, conforme Certidão n. 8624/2018/DRH.

 Por fim, relatou que a servidora indicada atestou na declaração de 

parentesco, que possui uma irmã neste Poder Judiciário, Josiani Bertani, 

matrícula 8208, e que a situação foi objeto de consulta nos autos n. 

0180809-46.2016, cuja manifestação do Controle Interna apontou 

ausência de nepotismo, conforme cópia anexa.

Salienta-se que as nomeações/designações somente terão efeitos a partir 

da publicação no Diário oficial, respectivamente, conforme dispõe os arts. 

5º, 6º e 7º, da Portaria n. 682/2016-PRES, verbis:

DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA 

INSTÂNCIAS

 Art. 5º Os efeitos da nomeação em comissão dar-se-ão com a assinatura 

do Termo de Posse e entrada em Exercício, observado o disposto no Art. 

16, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, alterada pela Lei nº 289, de 

19.12.2007 .

 Art. 6º Os efeitos da designação dar-se-ão a partir da data da publicação 

da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico - DJE .

 Art. 7º É vedada a publicação de Portaria de nomeação e/ou designação 

e exonerações com efeitos retroativos e/ou prospectivos. Parágrafo 

único. O servidor cuja nomeação, posse e exercício e/ou designação 

tenha ocorrido até o dia 04 de cada mês será incluído na folha de 

pagamento do mês correspondente

.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa 2/2017-PRES, DEFIRO o pedido , nos termos da Portaria n. 

682/2016-PRES.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá,29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2136/2018-VDG

 CIA 0096557-42.2018.8.11.0000

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para a nomeação d a 

Sra. ANTONIA ELONEIDE RODRIGUES NORONHA, matrícula n. 21933, para 

exercer o cargo de Chefe de Gabinete - PDA-CNE-V da Coordenadoria de 

Gabinete da Vice-Presidência.
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 Nos termos da Portaria n. 682/2016-PRES e em consonância com a 

Resolução n. 156/2012/CNJ, todos os servidores nomeados/designados 

em cargo em comissão ou função de confiança deverão apresentar um rol 

de documentos (declarações e certidões), incumbindo ao Departamento 

de Recursos Humanos o controle e gestão de todo o processo.

Verifica-se que o indicado à nomeação/designação apresentou o rol de 

documentos relacionados nos incisos I a IX, § 1º, art. 1º, da referida 

Portaria , com exceção da certidão da Justiça Estadual de Primeiro Grau, 

que restou positiva, juntando o protocolo de solicitação junto ao Fórum da 

Capiatal.

Salienta-se que as nomeações/designações somente terão efeitos a partir 

da publicação no Diário oficial, respectivamente, conforme dispõe os 

arts.5º, 6º e 7º, da Portaria n. 682/2016-PRES, verbis:

DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA 

INSTÂNCIAS

 Art. 5º Os efeitos da nomeação em comissão dar-se-ão com a assinatura 

do Termo de Posse e entrada em Exercício, observado o disposto no Art. 

16, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, alterada pela Lei nº 289, de 

19.12.2007 .

 Art. 6º Os efeitos da designação dar-se-ão a partir da data da publicação 

da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico - DJE .

 Art. 7º É vedada a publicação de Portaria de nomeação e/ou designação 

e exonerações com efeitos retroativos e/ou prospectivos. Parágrafo 

único. O servidor cuja nomeação, posse e exercício e/ou designação 

tenha ocorrido até o dia 04 de cada mês será incluído na folha de 

pagamento do mês correspondente.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa 1/2017-PRES, DEFIRO o pedido, nos termos da Portaria n. 

682/2016-PRES.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2134/2018-VDG

 CIA. N. 0096529-74.2018.8.11.0000

 Trata-se de pedido administrativo instaurado para a exoneração d a 

servidor a Sra. MARTINA FERNANDES SOUSA DE GOIS, matrícula n. 

13816, do cargo, em comissão, de Assessor Jurídico de Desembargador I 

– PDA-CNE-III, do Gabinete Desembargadora Marilsen Andrade Addário, e 

a sua posterior nomeação para exercer o cargo de Assessor da 

Vice-Presidência - PDA-CNE-IV, da Assessoria da Vice-Presidência.

Nos termos da Portaria n. 682/2016-PRES e em consonância com a 

Resolução n. 156/2012/CNJ, todos os servidores nomeados/designados 

em cargo em comissão ou função de confiança deverão apresentar um rol 

de documentos (declarações e certidões), incumbindo ao Departamento 

de Recursos Humanos o controle e gestão de todo o processo.

Verifica-se que a servidor a candidat a à nomeação apresentou o rol de 

documentos relacionados nos incisos I a IX, § 1º, art. 1º, da referida 

Portaria.

 Salienta-se que as nomeações/designações somente terão efeitos a 

partir da publicação no Diário oficial, respectivamente, conforme dispõe os 

arts. 5º, 6º e 7º, da Portaria n. 682/2016-PRES, verbis:

DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA 

INSTÂNCIAS

 Art. 5º Os efeitos da nomeação em comissão dar-se-ão com a assinatura 

do Termo de Posse e entrada em Exercício, observado o disposto no Art. 

16, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, alterada pela Lei nº 289, de 

19.12.2007 .

 Art. 6º Os efeitos da designação dar-se-ão a partir da data da publicação 

da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico - DJE .

 Art. 7º É vedada a publicação de Portaria de nomeação e/ou designação 

e exonerações com efeitos retroativos e/ou prospectivos. Parágrafo 

único. O servidor cuja nomeação, posse e exercício e/ou designação 

tenha ocorrido até o dia 04 de cada mês será incluído na folha de 

pagamento do mês correspondente.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa 02/2017-PRES, DEFIRO o pedido , nos termos da Portaria n. 

682/2016-PRES.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2132/2018-VDG

 CIA 0096478-63.2018.8.11.0000

 Trata-se de pedido administrativo instaurado para exoneração da Sra. 

JULIANA ARRUDA, matrícula n. 13525, do cargo, em comissão, de Chefe 

de Gabinete PDA-CNE-V, da Coordenadoria de Gabinete da 

Vice-Presidência e a posterior nomeação para exercer, em comissão, o 

cargo de Coordenador de Gabinete PDA-CNE-III da referida Coordenadoria.

 Nos termos da Portaria n. 682/2016-PRES e em consonância com a 

Resolução n. 156/2012/CNJ, todos os servidores nomeados/designados 

em cargo em comissão ou função de confiança deverão apresentar um rol 

de documentos (declarações e certidões), incumbindo ao Departamento 

de Recursos Humanos o controle e gestão de todo o processo.

Verifica-se que o servidor candidato à nomeação apresentou o rol de 

documentos relacionados nos incisos I a IX, § 1º, art. 1º, da referida 

Portaria.

 Salienta-se que as nomeações/designações somente terão efeitos a 

partir da publicação no Diário oficial, respectivamente, conforme dispõe os 

arts. 5º, 6º e 7º, da Portaria n. 682/2016-PRES, verbis:

DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA 

INSTÂNCIAS

 Art. 5º Os efeitos da nomeação em comissão dar-se-ão com a assinatura 

do Termo de Posse e entrada em Exercício, observado o disposto no Art. 

16, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, alterada pela Lei nº 289, de 

19.12.2007 .

 Art. 6º Os efeitos da designação dar-se-ão a partir da data da publicação 

da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico - DJE .

 Art. 7º É vedada a publicação de Portaria de nomeação e/ou designação 

e exonerações com efeitos retroativos e/ou prospectivos. Parágrafo 

único. O servidor cuja nomeação, posse e exercício e/ou designação 

tenha ocorrido até o dia 04 de cada mês será incluído na folha de 

pagamento do mês correspondente.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa 02/2017-PRES, DEFIRO o pedido , nos termos da Portaria n. 

682/2016-PRES.

À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

(assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

DECISÃO N. 2133/2018-VDG

 CIA. N. 0096504-61.2018.8.11.0000

Trata-se de pedido administrativo instaurado para a nomeação da Sra. 

CLEYSE AUXILIADORA LEAO BARBOZA, matrícula n. 11078, para 

exercer o cargo de Assessor Jurídico de Desembargador I PDA-CNE-III, do 

Gabinete da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

 Nos termos da Portaria n. 682/2016-PRES e em consonância com a 

Resolução n. 156/2012/CNJ, todos os servidores nomeados/designados 

em cargo em comissão ou função de confiança deverão apresentar um rol 

de documentos (declarações e certidões), incumbindo ao Departamento 

de Recursos Humanos o controle e gestão de todo o processo.

Verifica-se que a indicado à nomeação/designação apresentou o rol de 

documentos relacionados nos incisos I a IX, § 1º, art. 1º, da referida 

Portaria.

 Salienta-se que as nomeações/designações somente terão efeitos a 

partir da publicação no Diário oficial, respectivamente, conforme dispõe os 

arts.5º, 6º e 7º, da Portaria n. 682/2016-PRES, verbis:

DOS EFEITOS DA NOMEAÇÃO E DESIGNAÇÃO NA PRIMEIRA E SEGUNDA 

INSTÂNCIAS

 Art. 5º Os efeitos da nomeação em comissão dar-se-ão com a assinatura 

do Termo de Posse e entrada em Exercício, observado o disposto no Art. 

16, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, alterada pela Lei nº 289, de 

19.12.2007 .

 Art. 6º Os efeitos da designação dar-se-ão a partir da data da publicação 

da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico - DJE .
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 Art. 7º É vedada a publicação de Portaria de nomeação e/ou designação 

e exonerações com efeitos retroativos e/ou prospectivos. Parágrafo 

único. O servidor cuja nomeação, posse e exercício e/ou designação 

tenha ocorrido até o dia 04 de cada mês será incluído na folha de 

pagamento do mês correspondente.

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 1º, inciso III, “c”, da Instrução 

Normativa 02/2017-PRES, DEFIRO o pedido, nos termos da Portaria n. 

682/2016-PRES.

 À Coordenadoria de Recursos Humanos para as providências 

necessárias.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 29 de outubro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDUARDO DA SILVEIRA CAMPOS

Vice-Diretor-Geral do TJMT

Coordenadoria Financeira

Fundo de Apoio ao Judiciário - Departamento do 

Funajuris

Diárias

ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA

 DEPARTAMENTO FUNAJURIS

  

 

Diárias de viagens deferidas e processadas.

Pedido de Pagamento de Diárias - 09/10/2018 - ID: 

0090831-87.2018.8.11.0000

Requerente: CEILA CONSUELO CARVALHO MARTINS

Cargo/Função: Demais Participantes (GESTOR GERAL 1a.ENTRANCIA)

Lotação: Central de Administração - Comarca de Rosário Oeste - SDCR

Destino: De Rosário Oeste(MT) a Cuiabá(MT)

Finalidade: Noções Gerais sobre as modificações do Código de Processo 

Civil - 3ª Turma

Período: 22/10/2018 a 25/10/2018

Despacho: Defiro o pagamento de 3,50 diária(s) e passagens terrestres 

a servidora CEILA CONSUELO CARVALHO MARTINS, matrícula 5239, em 

deslocamento nos dias 22/10 a 25/10/2018, para a Comarca de 

Cuiabá-MT, a fim de participar do curso “Noções Gerais sobre as 

modificações do Código de Processo Civil – 3ª Turma”, conforme decisão 

proferida nos autos de DIVERSOS 11/2018 - CIA 0041896-16.2018. Ao 

Funajuris com cópia ao Departamento Adm. e Financ. da Escola dos 

Servidores, para as providências necessárias.

Supervisão dos Juizados Especiais

Turma Recursal Única

Informação

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000477-47.2018.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE ASSIM (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1000477-47.2018.8.11.9005 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000478-32.2018.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

RUTHE ESTER RODRIGUES (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1000478-32.2018.8.11.9005 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO - CONVOCADO.

Informação Classe: CNJ-90 CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Processo Número: 1000479-17.2018.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

Douto Juízo de Direito do Juizado Especial de Cáceres (SUSCITANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT 

(SUSCITADO)

 

Certifico que o Processo nº 1000479-17.2018.8.11.9005 – Classe: 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR. ALEX NUNES DE FIGUEIREDO - CONVOCADO.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000480-02.2018.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRIS AMANDA FERREIRA DA SILVA (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1000480-02.2018.8.11.9005 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DO DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES.

Informação Classe: CNJ-53 AGRAVO DE INSTRUMENTO

Processo Número: 1000481-84.2018.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)

 

Certifico que o Processo nº 1000481-84.2018.8.11.9005 – Classe: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - foi distribuído automaticamente no 

sistema PJE, nos termos da Resolução 185/2013-CNJ, ao Órgão Julgador 

GABINETE DA DRA. LÚCIA PERUFFO - CONVOCADA.

Intimação

Despacho Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 8011683-42.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON ALMEIDA BATISTA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE OAB - 01.974.088/0001-05 

(REPRESENTANTE)

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0003-06 

(REPRESENTANTE)

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT17439-A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT7718-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

PATRICIA CENI DOS SANTOS

 

Vistos. Considerando o evidente interesse público na lide, abra-se vista ao 

Ministério Público, para manifestação. Com o retorno, concluso. Intima-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2018. Patrícia Ceni Juíza de 

Direito - Relatora

Intimação Classe: CNJ-212 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000184-77.2018.8.11.9005

Parte(s) Polo Ativo:
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COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ118948-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MELISSA DE LIMA ARAÚJO (IMPETRADO)

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)

JOSELITO FRIGERI (LITISCONSORTE)

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(LITISCONSORTE)

AIRTON FRIGERI OAB - MT7538/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

Processo nº 1000184-77.2018.8.11.9005 Vistos, etc. Considerando os 

efeitos infringentes dos embargos declaratórios, intime-se a parte 

embargada para manifestar-se no prazo legal. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 8011318-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA PAZ DA SILVA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0003-06 

(REPRESENTANTE)

 

VISTOS, ETC. I. Considerando a decisum proferida pelo Ministro Herman 

Benjamin nos autos do Recurso Especial n.º 1.699.851 – TO 

(2017/0240899-7), por meio da qual determinou a suspensão da 

tramitação, em todo território nacional, das ações que tenham por objeto 

discussão acerca da “(...) inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS", 

SUSPENDO o andamento processual do presente feito até o julgamento do 

Recurso Representativo da Controvérsia. II. Intimem-se. III. Cumpra-se. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 0502979-67.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 03.507.415/0003-06 

(REPRESENTANTE)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO OAB - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BIAGGI ALVES DE ALENCAR (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA PETRILLI COELHO DE SOUZA OAB - MT1982000A (ADVOGADO)

 

Recurso Inominado nº.: 0502979-67.2015.8.11.0001 Origem: Juizado 

Especial da Fazenda Pública de Cuiabá Recorrente(s): DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN Recorrido(s): SONIA BIAGGI ALVES 

DE ALENCAR Juiz Relator: Dra. Patrícia Ceni EM E N T A RECURSO 

INOMINADO – JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – 

SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO PELO CUMPRIMENTO – 

INSURGENCIA DA RECLAMADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE DECISÃO 

COM TRÂNSITO EM JULGADO – INCABIMENTO - PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – RECURSO INOMINADO QUE NÃO ATACOU PONTOS DA 

SENTENÇA OBJURGADA – RECURSO INADIMISSIVEL. O princípio da 

dialeticidade, insculpido no artigo 932, III, do CPC é claro em determinar que 

o recurso não será conhecido se não ocorrer impugnação específica dos 

fundamentos da decisão/sentença proferida. No caso dos autos, 

denota-se que houve a reapresentação do mesmo recurso que foi 

declarado intempestivo, cuja pretensão é a rediscussão do mérito de 

matéria de fundo decidida na fase de conhecimento, o que é incabível, sob 

pena de violação à coisa julgada material. Recurso inadmissível, ao qual se 

nega seguimento. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, 

“III”, do Código de Processo Civil e Súmula 01 da Turma Recursal Única de 

Mato Grosso. DECISÃO MONOCRÁTICA Vistos etc. Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 38 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. Trata-se de recurso inominado contra a sentença em que o juízo a 

quo julgou extinto o feito pelo cumprimento da obrigação, nos seguintes 

termos: “Vistos, etc. Dispensa-se o relatório (conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009). 

SONIA BIAGGI ALVES DE ALENCAR propôs execução de título judicial, na 

qual a parte exequente postula a obrigação de fazer para que a parte 

executada promova “a baixa definitiva do veiculo; exclusão dos débitos e 

anotação de restrição de circulação no cadastro do veiculo com a 

expedição de mandado de busca e apreensão”. Compulsando os autos, 

verifica-se no id. 6094539 (CI nº 062/GIPVA-SEFAZ-MT, extrato de 

lançamento IPVA, e Oficio 413/2017/GER.RENAVAM/DETRAN/MT) que 

houve a suspensão dos débitos do IPVA, contendo no extrato a ausência 

de imposto a pagar, e informação do DETRAN de baixa definitiva do 

veiculo. Quanto a anotação de restrição e expedição de mandado, resta 

prejudicado o cumprimento desta obrigação por já ter ocorrido a baixa 

definitiva do veiculo Marca/Modelo FIAT ELBA CS (Nacional), 

fabricação/modelo 1987/1988, placa JYR8108, Placa anterior AU8535/MT, 

RENAVAM 00125702655, não havendo mais necessidade de tais 

procedimentos. Assim, declara-se satisfeita a execução. Ante o exposto, 

com resolução EXTINGUE-SE O PROCESSO de mérito, nos termos do art. 

924, II do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito.” A parte Reclamada, ora 

Recorrente, apresentou recurso inominado, trazendo à baila as mesmas 

questões trazidas quando da sentença de mérito, que já transitou em 

julgado, sem impugnar especificamente qualquer ponto da sentença ora 

objurgada. Bem se vê que o Recorrente pretende rediscutir pontos da lide 

que já revestida pela coisa julgada, não cabendo considerações nesta 

fase de cumprimento de sentença. Ora, bem se vê que as razões 

apresentadas não cumprem o disposto no artigo 932, III, do CPC, 

tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da sentença, sendo 

cristalina a tentativa de reanálise da lide apresentada, em nada incidindo 

na fase processual em que se encontra o feito. Vejamos o ensinamento 

de Teresa Arruda Alvim, que aduz: Na verdade, o que se pretende com 

esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não 

sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a 

apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é 

indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos 

da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos 

de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que 

não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada 

geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque 

dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao 

recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada. 

(WAMBIER, Teresa Arruda Alvim … [et al] Coordenadores. Primeiros 

comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro 

eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2) Em 

igual sentido, Luiz Guilherme Marinoni se posiciona: (...) O relator deve 

inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher 

os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu 

conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies 

recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – 

rigorosamente, portanto, bastaria alusão à inadmissibilidade. Recurso 

prejudicado é recurso no qual a parte já não tem mais interesse recursal, 

haja vista a perda de seu objeto – enquadrando-se, portanto, no caso de 

inadmissibilidade (ausência de requisito intrínseco de admissibilidade 

recursal). Recurso sem impugnação específica é aquele que não enfrenta 

os fundamentos invocados pela decisão recorrida (ausência de requisito 

extrínseco de admissibilidade recursal). (MARINONI, Luiz Guilherme; 

ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo código de processo 

civil [livro eletrônico]. – São Paulo: RT, 2015. Epub. ISBN 

978-85-203-6024-8) Dito isso, bem se vê que o presente recurso se 

amolda perfeitamente à modalidade “recurso inadmissível”, devendo, 

portanto, ser inadmitido. Em face à norma supra esta Turma Recursal 
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editou a Súmula nº 01, com a seguinte redação: “O relator, em decisão 

monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente 

inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com súmula ou 

jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal 

Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de 

cinco dias” (sublinhei). Ante o exposto, DEIXO DE ADMITIR O RECURSO, 

por ser inadmissível, face ao disposto no art. 932, “III” do Código de 

Processo Civil e a Súmula nº 01 desta Turma Recursal, monocraticamente. 

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, 

nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Patrícia 

Ceni Juíza de Direito - Relatora

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1000054-37.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE CRISTINA DA SILVA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - MT17421-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (RECORRIDO)

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 

(RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO)

GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO OAB - RS71530-A 

(ADVOGADO)

 

Recurso Inominado: 1000054-37.2018.8.11.0033 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT Recorrente: 

LUCIENE CRISTINA DA SILVA Recorrida: TAM LINHAS AÉREAS S/A – 

LATAM AIRLINES BRASIL E EDESTINOS AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO LTDA Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS/PREPARO 

DENTRO DO PRAZO DE 48 HORAS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.º DA 

LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA 

DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III, DO CPC. 

NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. 1. Estando o recurso em 

desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei n.º 9099/95, em 

dissonância com Tribunal Superior e ainda com o entendimento da Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, pode ser 

negado o seguimento ao recurso, monocraticamente. 2. Recurso ao qual 

se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Enunciado 102 do FONAJE e 

art. 932, III, do CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA VISTOS, ETC. Dispensado 

o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. No âmbito 

dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, 

compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a 

apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e 

oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação. In casu, a 

despeito da interposição do recurso inominado no prazo legal, não houve 

a comprovação do recolhimento INTEGRAL das custas processuais. O 

preparo do Recurso Inominado é composto de 03 (três) Guias: *Custas 

Recursais *Custas Judiciais *Taxa Judiciária Verifica-se que o Recorrente 

protocolou o presente recurso no dia 10/07/2018 (ID 3369254), tendo 

juntado uma única guia e respectivo comprovante de pagamento. Todavia, 

a guia juntada se refere apenas às custas judiciais, não havendo 

comprovação do recolhimento das custas recursais e da taxa judiciária. 

Incide na hipótese o disposto no Enunciado 80 do FONAJE, que assim 

dispõe: ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto 

quando não houver o recolhimento INTEGRAL do preparo e sua respectiva 

comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a 

complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova 

redação – XII Encontro Maceió-AL). A propósito, averbem-se arestos 

pertinentes: RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. 

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais 

Cíveis, será feito nas 48 horas seguintes à interposição, 

independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Inteligência dos 

artigos 42, § 1º, da Lei nº. 9.099/95 e 132, § 4º, do Código Civil. RECURSO 

NÃO CONHECIDO, POR DESERTO. (Recurso Cível Nº 71005388921, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina 

Angonese Spengler, Julgado em 30/06/2015) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE PREPARO NO PRAZO DE 48 

(QUARENTA E OITO HORAS) - RECURSO DESERTO - RECURSO NÃO 

CONHECIDO. É deserto o Recurso Inominado em que não houve o devido e 

oportuno recolhimento do preparo e nem pedido de gratuidade processual. 

(Recurso Inominado n. 0051537-98.2013.811.0001, Turma Recursal Única, 

Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 22/07/2014). 

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade 

mínima, no que tange a falta da comprovação do pagamento INTEGRAL do 

preparo, no prazo legal das 48 (quarenta e oito) horas, sendo, portanto 

inadmissível seu prosseguimento. Dispõe o art. 932, III, do Código de 

Processo Civil que o relator pode, monocraticamente, negar seguimento a 

recurso manifestamente inadmissível: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - 

não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha 

impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Em 

face à norma supra o FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais 

editou o Enunciado nº 102, que dispõe: “O relator, nas Turmas Recursais 

Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso 

manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo 

com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou de 

Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no 

prazo de cinco dias”. Em consonância com o texto legal e ao referido 

Enunciado, esta Turma Recursal editou a Súmula n.º 01, com a seguinte 

redação: “O relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a 

recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em 

desacordo com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal 

Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma 

recursal, no prazo de cinco dias” (sublinhei). Posto isso, consoante 

disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, Enunciado n.º 102 

do FONAJE e Súmula n.º 01 desta Turma Recursal, monocratimente, NEGO 

SEGUIMENTO ao presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de 

admissibilidade, qual seja, a comprovação do recolhimento INTEGRAL das 

custas processuais no prazo legal. Condeno a Recorrente LUCIENE 

CRISTINA DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa. 

Registro ainda que, em caso de agravo interno infundado, será aplicada a 

multa do artigo 1.021, § 4.º do CPC. Preclusa a via recursal, devolva-se o 

feito à comarca de origem. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA 

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 8011374-57.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA FERREIRA BONFIM (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-A (ADVOGADO)

 

Vistos. Converto o julgamento em diligência. Consequentemente, 

considerando o aspecto substancial do contraditório que visa 

proporcionar às partes o poder de influenciar no conteúdo da decisão 

jurisdicional, determino que o presente recurso seja retirado da pauta de 

julgamento da sessão do dia 23.10.2018, a fim de que a parte Recorrida 

TIM Celular S/A seja intimada para apresentar as contrarrazões de 

recurso no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem a 

apresentação, certifique-se e remeta o RI para nova inclusão em pauta. 

Às providências legais. Intimem-se. Cumpra-se. ALEX NUNES DE 

FIGUEIREDO Juiz de Direito Relator

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 8010511-46.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUETA CESAR DA CUNHA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT11840-O 

(ADVOGADO)

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT16947-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA OAB - MT10131-O 

(ADVOGADO)
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BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857-A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Determino a redistribuição do feito ao Dr. Valmir Alaercio dos 

Santos, uma vez que é o Juiz prevento para a análise do recurso, em 

razão da existência de decisão pretérita de sua Relatoria no Mandado de 

Segurança nº 0010322-28.2015.811.9005 (v. ID 2660785), nos termos do 

artigo 80, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso. Cumpra-se. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 8011519-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO HENRIQUE FERREIRA DOS ANJOS (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-A 

(ADVOGADO)

 

Recurso nº 8011519-79.2016.8.11.0004. Vistos etc. O presente feito foi 

retirado da sessão de julgamento do dia 22/10/2018. Compulsando os 

autos, constata-se que a recorrida Telefônica Brasil S/A, em 

contrarrazões, anexou suposto contrato de prestação de serviços 

firmado entre as partes (id. nº 3345636). Assim, para evitar nulidades 

futuras, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre o 

documento anexado em contrarrazões (id. 3345634). Após, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2018. Juiz Gonçalo 

Antunes de Barros Neto

Intimação Classe: CNJ-65 RECURSO INOMINADO

Processo Número: 1000903-17.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Banco do Brasil s/a (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR BRITO OLIVEIRA (RECORRIDO)

 

Recurso Inominado: 1000903-17.2016.8.11.0053 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT Recorrente: 

BANCO DO BRASIL S/A Recorrido: EDMAR BRITO OLIVEIRA Juíza 

Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS 

BANCÁRIOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMPO DE ESPERA EM 

FILA PARA ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

DECORRENTE DO TEMPO DE ESPERA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE 

IMPÕE. DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 932, V, “A” DO CPC E SÚMULA 02 

DA TR/MT). RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual o Recorrido 

postula indenização por danos morais decorrente do tempo de espera de 

aproximadamente 05h00min na fila da instituição financeira para o devido 

atendimento. 2. Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de 

que o tempo de espera superior ao legalmente previsto (15/20 minutos), 

não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na 

modalidade in re ipsa, incumbindo ao consumidor comprovar eventual 

prejuízo. 3. Caso concreto em que nada de excepcional restou 

demonstrado, de sorte que o Recorrido não se desincumbiu de comprovar 

os fatos constitutivos do seu direito, em desobediência ao disposto no art. 

373, I, do CPC. 4. Decisão Monocrática com base no art. 932, V, “a” do 

Código de Processo Civil e Súmula nº. 02 da Turma Recursal Única de 

Mato Grosso. DECISÃO MONOCRÁTICA: VISTOS, ETC. Dispensado o 

relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Trata-se de 

recurso inominado contra a sentença que julgou Procedente o pedido de 

indenização a título de dano moral em razão da espera para atendimento 

em instituição financeira, por tempo superior ao previsto na Lei Municipal. 

In casu, não se constata a existência de qualquer lesão à personalidade 

da parte Recorrida capaz de ensejar a reparação pretendida. Embora não 

se desconheça que a demora no atendimento pela instituição financeira 

possa causar transtornos ao cidadão/consumidor, tenho que a situação 

exposta na inicial não se mostra relevante a ponto de gerar dano de 

natureza moral, limitando-se à seara do mero dissabor, perfeitamente 

previsível nas relações contratuais. Cumpre ressaltar que, no caso em 

tela, o Recorrido não produziu uma única prova no sentido de que o tempo 

de espera na fila do banco lhe causou transtorno de ordem personalíssima 

ou psicológica, ou de que o fizeram deixar de atender a outro 

compromisso pessoal ou profissional de suma importância, com 

possibilidade de prejuízo financeiro, trazendo ao processo apenas e tão 

somente a senha com o horário de sua chegada e saída do banco. Neste 

aspecto, saliento que a Egrégia Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, por meio da Resolução Administrativa n.º 01/2013, publicada no 

D.J.E. 9154 de 10.10.2013, cancelou a Súmula 17, visando realinhar as 

sentenças estudais ao atual entendimento do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, cuja orientação é justamente no sentido de que “a só invocação 

de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de 

espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à 

indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser 

provocadas pelo usuário”. Colaciono abaixo decisões desta Turma 

Recursal: INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO 

E DEMONSTRAÇÃO DE FATO CAPAZ DE GERAR O DANO MORAL. 

Embora o tempo de espera em fila de estabelecimento bancário por lapso 

superior ao permissivo legal configure ato ilícito, esse fato, por si só, não 

autoriza a presunção de ocorrência de dano moral (damnum in re ipsa), 

sendo necessária a comprovação dos prejuízos extrapatrimoniais no caso 

concreto. (Recurso Inominado nº 0028821-14.2012.811.0001 – Rel. Juiz 

Hildebrando da Costa Marques – J. 15.10.2014) RECURSO INOMINADO - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - FILA DE BANCO - EXCESSO DE TEMPO EM 

ESPERA NA FILA DO BANCO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - 

INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS - EXIGÊNCIA DE PROVAS DE 

ABALO MORAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. O tempo de espera em fila de Banco por tempo acima do limite 

legalmente previsto, embora configure ato irregular, não enseja, por si só, 

a responsabilização da Instituição Bancária por danos morais. Situação 

que não se enquadra na hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, 

exige comprovação dos danos morais, situação vexatória, humilhante ou 

violadora de direitos da personalidade. (RI, 483/2014, DR. MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 10/06/2014, Data da publicação no DJE 16/07/2014) RECURSO 

INOMINADO – ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO 

PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL “IN RE 

IPSA” – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – 

RECURSO IMPROVIDO. A permanência em fila de banco por tempo 

superior ao previsto na Lei Municipal não gera dano moral “in re ipsa”. 

(Recurso Inominado nº 0040010-86.2012.811.0001 – Rel. Juiz Valmir 

Alaércio dos Santos – J. 27.05.2014) Destarte, como o Recorrido não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto ao fato 

constitutivo de seu direito de ser indenizado, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência da ação. 

Conforme regra do art. 932, V, “a” do CPC, o Relator pode, 

monocraticamente, dar provimento ao recurso para reformar decisão que 

esteja em confronto com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. “Art. 

932. Incumbe ao relator: (...) V - depois de facultada a apresentação de 

contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for 

contrária a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal 

de Justiça ou do próprio tribunal;” Não diferente, a Súmula nº. 02 desta E. 

Turma Recursal de Mato Grosso também autoriza o provimento pelo 

Relator, monocraticamente, do recurso que impugna decisão que esteja 

em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal. 

SÚMULA 02: O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a 

recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou 

jurisprudência dominante de Tribunal Superior ou da Turma Recursal 

Única, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco 

dias. Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por BANCO DO BRASIL 

S/A, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, 

monocraticamente, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na exordial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos 

do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se às partes. 

Transitada em julgado retornem os autos ao Juizado Especial de origem. 

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA JUÍZA DE DIREITO - RELATORA
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